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 البنك الدولي يقةوث

 لالستخدام الرسمي فقط

 EG-125002تقرير رقم: 

 

 

 

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 البرنامجورقة 

 حول

 قرض إضافي مقترح

 أمريكي مليون دوالر 300بقيمة 

 مقدم إلى جمهورية مصر العربية

 القائم على ربط التمويل بالنتائج المناطق الريفيةالمستدامة في الصرف الصحي برنامج خدمات صالح ل

 2018 سبتمبر 4

 

 

 

 العالمية للمياهقطاع الممارسات 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 

الكشف عن مضمونها  بخالف ذلكالوثيقة على الجهات واألفراد المرسلة إليهم للقيام بواجباتهم الرسمية. وال يجوز هذه  يقتصر توزيع

 دون تخويل من البنك الدولي. 
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 العملة ئمكاف

 (2018إبريل  30 فيسعر الصرف الفعلي )

 

 مصريجنيه =  وحدة العملة

 أمريكيدوالر  0.05661جنيه مصري =             1

 جنية مصري 17.6633دوالر أمريكي=           1

 

 ديسمبر 31يناير إلى  1السنة المالية : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نائب الرئيس لشؤون المنطقة:

 نائب رئيس البنك لشؤون قطاعات الممارسات:

 القائم بأعمال المدير اإلقليمي:

 مدير أول بقطاع الممارسات العالمية:

 الممارسات بالمنطقة:مدير قطاع 

 قائد فريق العمل:

 فريد بلحاج

 الورا تك 

 سامية مصدق 

 جوانج زي تشين

 وناي نكارمن 

 أسامة حمد 
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 بالمختصرات قائمة

AF  تمويل إضافي 

APA   السنوياألداء تقييم  

CAPWO   القاهرة واإلسكندريةبلشرب امياه شركة 

CE  مشاركة المواطنين 

CHM   آلية التعامل مع الشكاوى 

CPF  إطار الشراكة اإلستراتيجية الخاص بمصر 

DLI  لصرفبا المؤشر المرتبط 

DLR  لصرفالنتائج المرتبطة با 

EGP  المصري  هالجني 

ERR    عدل العائد االقتصاديم 

ESSA   واالجتماعية البيئيةالنظم تقييم 

EWRA   جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي 

FSA   المالي والتعاقديتقييم النظام 

FY  السنة المالية 

GIZ  الوكالة األلمانية للتنمية الدولية  

GoE  الحكومة المصرية 

GRM   المظالممعالجة آلية 

HCWW   الشرب والصرف الصحي لمياهالشركة القابضة 

HH   أسرة معيشية 

ISC   تنفيذالاستشاري دعم 

ISSIP  صرف الصحي بنية األساسية المتكاملة للمشروع ال 

IVA  ةالتحقق المستقل جهة 

IWSP  برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي 

KPI   رئيسيال داءاألمؤشر 

M&E  المتابعة والتقييم 

MHUUC   العمرانيةوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات 

MoU   مذكرة تفاهم 

NOPWASD  الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي 

NPV  صافي القيمة الحالية 

NRSP   المناطق الريفيةبالبرنامج القومي للصرف الصحي 

NWSS  لقطاع مياه الشرب والصرف الصحيقومية االستراتيجية ال 

O&M  التشغيل والصيانة 

OSHA   المهنيةوالسالمة إدارة الصحة 

PAP  خطة عمل البرنامج 

PBCG   على األداءقائمة منحة رأسمالية 

PDO   للبرنامج اإلنمائيالهدف 

PforR   أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج( القائم على ربط التمويل بالنتائجالبرنامج( 

PIAP  خطة عمل تحسين األداء 

PMCF   استشارية إلدارة البرنامجشركة 

PMU   البرامجوحدة إدارة 

POM  عمليات البرنامج  دليل 

PPM   المشتريات إجراءات دليل 
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RA   مجاالت النتائج 

SBD   الوثائق القياسية للعطاءات 

SORT  خاطر العمليات متصنيف المنهجية ل داةاأل 

SRSSP   المناطق الريفيةبالمستدامة الصرف الصحي برنامج خدمات 

SOP  إجراءات التشغيل القياسية 

TA   ةالفنيالمساعدة  

TOR   االختصاصات 

WSC  شركة المياه والصرف الصحي 

WSS   إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي 

WWTP  محطة معالجة مياه الصرف 
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 جمهورية مصر العربية

 الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفيةبرنامج خدمات 

 ورقة بيانات خاصة بالتمويل اإلضافي

 

القائم على ربط التمويل المستدامة في المناطق الريفية  رف الصحي)برنامج خدمات الصساسي األالبرنامج  –المعلومات األساسية 
 (P154112رقم  – بالنتائج

 2015يوليو  28 :لموافقةتاريخ ا P154112 الرقم التعريفي للبرنامج

برنامج خدمات الصرف  اسم البرنامج
الصحي المستدامة بالمناطق 

القائم على ربط الريفية 
 التمويل بالنتائج

 2022أغسطس  31 المشروعإقفال تاريخ 

تعاون بين البنك ومؤسسة  اإلنفاق العام نتجخط الم  
 الدولية التمويل

  ال[  x]  نعم] [

 أسامة حمد الفريق رئيس

القائم على ربط برنامج ال  أداة التمويل
 التمويل بالنتائج

ن هل تتضمن هذه العملية  ِّ كو  م 
 ؟المشروعات االستثمارية تمويل

 ال[  x]  نعم] [

  المياه (األساسيمجال الممارسة )

 هل هذا المشروع له سمة إقليمية؟

 

إذا كانت )ال [  x]  نعم ] [
 (.ذكر البلدانا ،اإلجابة بنعم

 

  ةاألصلي يتقييم البيئالفئة 
ن تمويل )في حالة وجود  ِّ كو  م 

 :(استثماريةتامشروعات ال

 

  ةالحالي التقييم البيئيفئة 
ن تمويل )في حالة وجود  ِّ كو  م 

  (ستثماريةاالمشروعات ال

 

 والمرافق والمجتمعات العمرانية: وزارة اإلسكان المسؤولة عن إدارة التنفيذهيئة ال

 (P166597 -في المناطق الريفية المستدامة الصحي الصرف تمويل إضافي )تمويل إضافي لبرنامج خدمات  –المعلومات األساسية 

 2018سبتمبر  25 تاريخ الموافقة P166597 الرقم التعريفي للبرنامج 

تمويل إضافي لخدمات  اسم البرنامج
المستدامة الصرف الصحي 
 في المناطق الريفية

 2019يناير  1  سريانالتاريخ 

 2023ديسمبر  31 كامل لصرف باللالتاريخ المتوقع  العام اإلنفاق نتجخط الم  

القائم على ربط برنامج ال أداة التمويل
 التمويل بالنتائج

 عدلالم  اإلقفال تاريخ 

 وجد/إلعادة الهيكلة()إن 

 2023ديسمبر  31

 نوع التمويل اإلضافي

 

 [x ]البرنامج  توسيع نطاق 

 [x  ]إعادة هيكلة  

 تجاوز التكلفة] [ 

تعاون بين البنك ومؤسسة التمويل 
 الدولية

 

  ال[  x] نعم] [ 

ن تمويل هذه العملية تتضمن هل  ِّ كو  م 
 ؟ستثماريةاالمشروعات ال

 [x  ]ال] [  نعم 

 فئة التقييم البيئي

ن تمويل )في حالة وجود  ِّ كو  م 
  (:ستثماريةاالمشروعات ال

 

 ج
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 (P154112 -في المناطق الريفية المستدامة الصحي خدمات الصرف )برنامج ساسي األالبرنامج  –بيانات تمويل البرنامج 

 (األساسيأوضاع ونتائج تنفيذ البرنامج تقرير )من  الصرفملخص 

 هصرفتم ما  الرصيد المتبقي المنصرفإجمالي  االرتباطاتصافي  مصدر التمويل

البنك الدولي لإلنشاء 
 والتعمير

مليون دوالر  550.00 
  أمريكي

مليون دوالر  288.45
  أمريكي

مليون دوالر  261.55 
  أمريكي

 52.45% 

المؤسسة الدولية 
 للتنمية

    

     منحال

 -في المناطق الريفية المستدامة الصحي خدمات الصرف التمويل اإلضافي )التمويل اإلضافي لبرنامج  –بيانات تمويل البرنامج 

P166597) 

 القيمة اإلجمالية )بالمليون دوالر( الملخص )بالمليون دوالر(

 تكلفة برنامج الحكومة

 إجمالي تكاليف التشغيل

 إجمالي تكلفة البرنامج

 ( المشروعات االستثمارية)في حالة وجود مكون تمويل 

 تكاليف أخرى

 إجمالي التمويل

 الفجوة التمويلية

11,300 

1694 

679 

15 

0 

600 

0 

 التمويل)بالمليون دوالر(

 المقابلالتمويل 

 :الجهة المقترضة

  :البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 لالستثمار في البنية التحتية:اآلسيوي المشاركة في التمويل: البنك 

 

 

94 

300 

300 

 لقرض اإلضافيا جهةعن معلومات 

 : جمهورية مصر العربية المقترضةالجهة 

 الهيئة المسؤولة: وزارة االستثمار والتعاون الدولي

 : بدر الدين حسن نور الدين حافظ االتصال مسؤول

 201006354735تليفون رقم: +

 23908159رقم الفاكس: +

 bhassan@miic.gov.egبريد الكتروني: 

                                                           
1
  البنك الدولي، ومساهمات التمويل المقابل والتمويل المشارك.مساهمات من بما في ذلك  

.  

mailto:bhassan@miic.gov.eg
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 اإلضافي )السنة المالية للبنك /بالمليون دوالر أمريكي(المدفوعات التقديرية للتمويل 

 2024 2023 2022 2021 2020 2019 الماليةالسنة 

 31 50.75 50.75 62.75 87.0 17.75 سنوي

 300 269 218.25 167.5 104.75 17.75 تراكمي

 ملخص التغييرات المقترحة

 ال] [  نعم [ x]  للبرنامجاإلنمائية في األهداف تغير 

 ال] [  نعم [ x]  في نطاق البرنامجتغير 

 ال] [  نعم [ x]  النتائجفي إطار تغير 

 ال] [  نعم [ x]  القانونيةتفاقات في االتغير 

 ال [ x]  نعم ] [ (ساسياألالقرض )البرنامج  قفالفي تاريخ )تواريخ( إتغير 

 ال[  x]  نعم ] [ اإللغاءات المقترحة

 ال] [  نعم [ x]  في خطة التمويلتغير 

 ال] [  نعم [ x]  أو التغير فيها الصرفب ةالمرتبط اتالمؤشرإعادة التوزيع بين 

 ال] [  نعم [ x]  الصرفالمرتبط بالمؤشر بروتوكول التحقق من التغير في 

الجوانب الفنية والترتيبات المؤسسية، والرئيسية )ترتيبات الصرف، مؤشرات الالتغير في 

 والبيئية واالجتماعية( المالية والتعاقديةو
 [x ] ال] [  نعم 

 ال[  ] نعم[  x] المطبقة الوقائية سياساتالالتغير في 

 ال[  x]  نعم ] [ (المشروعات االستثمارية)في حالة وجود مكون تمويل  التقييم البيئيفئة  تغير

 ال] [  نعم [ x]  في خطة عمل البرنامج تغير

 ال[  x]  نعم ] [ أخرى غيراتت

 للبرنامج : الوصفاإلنمائي الهدف 

بالمناطق الريفية  وتحسينها خدمات الصرف الصحي توفيرالمؤسسات والسياسات من أجل زيادة  تدعيم: ساسياألللبرنامج اإلنمائي الهدف 

  .في محافظات البحيرة والدقهلية والشرقية في جمهورية مصر العربية

وتحسينها بالمناطق الريفية الصرف الصحي توفير خدمات المؤسسات والسياسات من أجل زيادة  تدعيم: للبرنامجعدل الم  اإلنمائي الهدف 

 جمهورية مصر العربية. بمحافظات مختارة في 



viii 
 

: يعد البرنامج جزءا من البرنامج القومي للصرف الصحي في المناطق الريفية للجهة المقترضة ويتكون من مجاالت النتائج وصف البرنامج

 واألنشطة التالية: 

  لصرف الصحيخدمات اتوفير تحسين أ. 

i.  محافظات الفي منطقة تنفيذ البرنامج في تابعة ومناطق تلوث، يعيشون في قرى مرتفعة ال 21,727,000حوالي لالصرف الصحي  خدماتتوفير

شبكة  جديدة من المنازل إلى وصلة 345,317الصحي المعنية بإنشاء حوالي  قيام شركات مياه الشرب والصرف (أ: )من خالل مختارةال

 مرفق معالجة مياه الصرف أو بنظام آخر فعال لمعالجة مياه الصرف. المربوطة بالصرف الصحي 

ii.  المالئمةعايير تحديث مرافق معالجة مياه الصرف وفقا للم وأإنشاء. 

iii.  على األداء التي تقدمها وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى شركات المياه والصرف القائمة استخدام المنح الرأسمالية

تضمينها في خطة  ن خالل خطط رئيسية وتمالصحي لتنفيذ استثمارات الصرف الصحي ذات األولوية في المناطق الريفية والمحددة م

 االستثمارات الرأسمالية السنوية لشركات المياه والصرف الصحي. 

  حسنة لشركات مياه الشرب والصرف الصحيأنظمة التشغيل والممارسات الم  ب. 

والمالية والمؤسسية ومجاالت مشاركة المجاالت التشغيلية أدائها في لتحسين  ،قدرات شركات مياه الشرب والصرف الصحي تدعيم

 متطلبات التشغيل والصيانة وتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتصميمو البنية التحتية بما في ذلك التخطيط وتنفيذ استثمارات، المواطنين

 . وتنفيذها خطط تحسين األداء

  إطار القطاع القومي تدعيمج. 

 حسنة وتتضمن: المهمة بالنسبة لالستدامة طويلة المدى للقطاع وتقديم الخدمات الم   تدابيرتركز األنشطة على ال

  :في المناطق الريفية بما في ذلك للمساءلةوخضوعا كفاءة أكثر صرف صحي لتقديم خدمات المالئمة البيئة تهيئة  (1)

)ب( صياغة استراتيجية قومية لقطاع مياه  ؛التكلفة استردادالخاصة بخدمات الصرف الصحي والتي تمكن من  تعريفةهيكل ال إعداد)أ( 

لصالح خدمات الصرف الصحي في لالستحواذ على األراضي )ج( استكمال وتحديث اإلجراءات التشغيلية ؛ والشرب والصرف الصحي

 المناطق الريفية. 

  ،وضع السياسات في قطاع الصرف الصحي بالمناطق الريفيةبها عند  فادةلإلة تنفيذ دراسات سياسات ودراسات تحليلي (2)

الوقت المناسب  وفيمنتظمة  اتتحسين القدرة على القيام بمراجعووالعمل على استدامته، إطار متابعة وإطار تنظيمي فعال  بما في ذلك بناء

بهدف توفير إطار قوي لتمكين شركات مياه الشرب والصرف الصحي  ،ألداء شركات مياه الشرب والصرف الصحيللجوانب المالية و

  .خاضعة للمساءلةو كفؤةأن تصبح مؤسسات تقدم خدمة  من

باسترداد يسمح  نموذج تعريفةنموذج مالي و وضع)ب(  ؛التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي اإلطار القوميتدعيم )أ(  (3)

القطاع القومي لمياه الشرب استراتيجية تسترشد بها )ج( إجراء دراسات تحليلية ؛ على نحو مستدام تكلفة مياه الشرب والصرف الصحي

 ة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي. القومياالستراتيجية  ذخطة عمل ذات أطر زمنية لتنفي إعدادو ؛والصرف الصحي بالمعلومات

 ؛في إطار التمويل اإلضافي المشروعات االستثماريةي ْقدم مكون تمويل : االستثماريةالمشروعات يل والمساعدة الفنية كمكون لتم

البيئة وتهيئة داخل القطاع الرئيسية مليون دوالر أمريكي من أجل دعم عملية بناء القدرات للمؤسسات  15تخصيص قرض بقيمة  مع

 لريفية. في المناطق ا خاضعة للمساءلةوكفؤة لتقديم خدمات صرف صحي المالئمة 

                                                           
2
وصلة منزلية )أو  167,000تم احتساب عدد المستفيدين بناء على متوسط خمسة أشخاص لكل وصلة منزلية. ويقوم البرنامج األساسي بتمويل  

مستفيد(. وفي المجمل، يدعم البرنامج  892,000 وصلة منزلية )أو حوالي 178,317مستفيد(، بينما يقوم القرض اإلضافي بتمويل 835,000
  مستفيد بخدمات الصرف الصحي. 1,727,000منزلية تربط حوالي وصلة  345,317
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  التقيد باألنظمة 

 ال] [  نعم [ x]  ؟اثنى عشر شهرا على األقللمدة البرنامج األساسي قيد التنفيذ كان هل 

األساسي تندرج تحت مرتبة بالبرنامج  المشروع االستثماري المتعلقواإلنمائي الهدف هل تصنيفات 

 عشر شهرا الماضية على األقل؟  االثنيأم كانت أفضل على مدى  "بدرجة معقولة مرض  "
 [x  ]ال] [  نعم 

 من حيث المحتوى  إطار الشراكة اإلستراتيجية الخاص بمصرهل ينحرف البرنامج عن 

 أي جوانب مهمة أخرى؟ أو من
 ال[  x]  نعم] [ 

 ال[  x]  نعم] [  هل يتطلب البرنامج أي إعفاءات من سياسات البنك؟

 ال] [  نعم] [  ؟تلك اإلعفاءات إدارة البنك جهاز اعتمدهل 

المدير من )أم المديرين التنفيذيين مجلس  منسياسات الالموافقة على أي إعفاء من يتم التماس هل 

صندوق استئماني تنفذه الحكومة على عملية لشؤون المنطقة نائب الرئيس موافقة في حال  المنتدب

 (؟المستفيدة

 ال[ x] نعم] [ 

 ال] [   نعم] [  ؟للبنك على ذلك العليا دارةاإل وافقتهل 

 ( P154112 -)برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية برنامج األساسي ال –القانونية تفاقات اال

  ال[ x] نعم[  ] القانونية؟تفاقات االفي تغير هل هناك 

 /اعتمادقرض/

 صندوق استئماني

 اإلجراء وضعال تفاقات وصف الشروط/اال

 (P166597 -)تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية  –القانونية تفاقات اال

 :اتفاقية القرض

، في موعد ال والمرافق والمجتمعات العمرانيةوزارة اإلسكان من خالل ؛ الجهة المقترضة تتعاقد)ب(:  2-ج-أوالالقسم  -2 الجدول

في  البرامجللبنك لتقديم الدعم إلى وحدة إدارة  ةاختصاصات مقبولبمع شركة أو استشاريين  السريانأشهر من تاريخ ( 6)يتجاوز ستة 

إدارة المشروع وقرض من اتفاقية ال 1بما في ذلك التخطيط للمشروعات واألنشطة الواردة في الجدول  ،إدارة وتنسيق العمليات

 وضمان الجودة المتعلقة بالتنفيذ الشامل للعملية.  المشترياتالهندسية والمساعدة في عمليات األشغال واإلشراف على 

البرنامج ووحدة إدارة  وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةمن خالل  ؛تقوم الجهة المقترضة)أ(: 3 -ج-أوالالقسم  -2 الجدول

للبنك مع وفق المعايير المقبولة  شكال ومضمونا م حدث عمليات دليلبوضع  ،في موعد ال يتجاوز شهر من تاريخ السريان، االتابعة له

 . العمليات دليلتنفيذ األنشطة ذات الصلة تحت مظلة العمليات وفقا لألحكام الواردة في 

( أشهر من تاريخ السريان، بالتعاقد مع جهة تحقق 3في موعد ال يتجاوز ثالثة ) ؛تقوم الجهة المقترضة: 9-ج-أوالالقسم  -2 الجدول

وفقا لإلجراءات والترتيبات التي يوافق عليها البنك على  ،النتائج المرتبطة بالصرفمستقلة إلعداد وتقديم تقارير تحقق تؤكد على تنفيذ 

 )ج( من هذا الجدول.  1-ب-رابعاالنحو المشار إليه في القسم 

في موعد ال  (1) ،وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةمن خالل  ؛تقوم الجهة المقترضة(: أ) 13-ج-أوالالقسم  -2 الجدول

( ضمان التحقق من 2) ؛للبنكوفق المعايير المقبولة  شكال ومضموناحدث م  بوضع بروتوكول تحقق  ،من تاريخ السريان يتجاوز شهر

 وفقا لبروتوكول التحقق.  النتائج المرتبطة بالصرف تنفيذ
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ن تمويل المشروعات االستثمارية)ب(: ألغراض تنفيذ  15-ج-أوالالقسم  -2 الجدول ِّ كو  في الجهة المقترضةتقوم ، )البرنامج( للعملية م 

بوضعها إلى البنك لمراجعتها ثم القيام  خطة العمل والميزانية السنويةقبل بدء كل سنة مالية بتقديم مسودة  (2موعد ال يتجاوز شهرين )

 تعليقات البنك في الحسبان. في شكلها النهائي، مع أخذ 

 :اتفاقية البرنامج
 

في موعد ال  ،وفق المعايير المقبولة للبنك ومضموناشكال الم حدث  العمليات دليل جهات تنفيذ البرنامج عتمد: ت3-ج-أوالالقسم  -الجدول
 . العمليات دليلوفقا لألحكام الواردة في على الفور م تنفذ األنشطة ذات الصلة الخاصة بالبرنامج ث( من تاريخ السريان، 1يتجاوز شهر )

( أشهر من 3في موعد أقصاه ثالثة )؛ والغربية والمنوفية: تقوم شركات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط -9ج .أوالالقسم  -الجدول

للتعامل مع الشكاوى والمظالم التي يقدمها المستفيدون من  مباشرة هاوتطبيقآلية تسوية المظالم والشكاوى تاريخ السريان، بوضع 

عية والبيئية السلبية والمزاعم أي جانب من جوانب البرنامج بما في ذلك اآلثار االجتماحول صلة  يالبرنامج أو أي طرف ثالث ذ

 .مشترياتالحتيال والفساد والمسائل المتعلقة بالمتعلقة باال

 الشروط

 النوع

 سحب األموالشروط 

 السحبفترة 

 الوصف

ما لم  (8( إلى )1)من الفئات  فيلسحب ألي من النتائج المرتبطة بالصرف باال يسمح 

تقدم الجهة المقترضة دليال مقبوال للبنك على تحقق النتيجة المرتبطة بالصرف أو حتى 

 .مستقلةالتحقق الهذه. وتتضمن وثائق التحقق والمعلومات تقارير التحقق من جهة 

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تعدها التقارير على تستند و

تفيد بتحقيق النتائج المرتبطة بالصرف امج للبرنالمسؤولة عن إدارة تنفيذ اوجهات 

  لإلجراءات والترتيبات وبروتوكوالت التحقق المقبولة لدى البنك. وفقا

 بيانات مؤسسية

 مجاالت الممارسة المساهمة: ممارسة مياه

 فحص التغيرات المناخية والكوارث

 طويلة المدى؟ وأالعملية فيما يتعلق بمخاطر التغيرات المناخية والكوارث قصيرة المدى  تحصهل ف  

 [ نعم x] ] [ ال  

  النوع االجتماعي

 ما يلي؟أي  مهل يخطط البرنامج للقيام ب

 في البلد والمحددة بين الجنسين  الفجوات القائمةوخاصة في ضوء ،بالمشروعبين الجنسين فيما يتعلق  جواتتحليل وتحديد الف -أ

 .إطار الشراكة اإلستراتيجية الخاص بمصروالدراسية التشخيصية المنهجية من خالل 

 نعم 

 .الرجل وأفي )أ( ولتحسين تمكين المرأة  المحددةالجنسين  الفجوة بينمعالجة لإجراء )إجراءات( محدد اتخاذ  -ب

 نعم 

 .في )ب( المحددةمن خالل اإلجراءات  تهاالنتائج من أجل متابعالمؤشرات في إطار اج رإد ج.

 نعم
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 البرنامجفريق 

 البنكموظفو 

 الوحدة التخصص الدور االسم

إمدادات في مجال  ينأخصائيكبير  العمل قائد فريق أسامة حمد
 صحيالصرف المياه وال

GWA05 

 GGOPM مشتريات أولأخصائي  مشتريات أخصائي  فياللوبوس لويس ر. برادا

سعيد أحمد محمد يحيى 
 الكريم عبد

 GGOMN أخصائي أول إدارة مالية أخصائي إدارة مالية

 GSU05 أول تنمية اجتماعيةأخصائي  اجتماعيةإجراءات وقائية أخصائي  سوأمل نبيل فلتس بستور

 GWA05 استشاري فريقالعضو  برنارد بيتر دي رو

 GWAGP ياقتصادخبير  فريقالعضو  كلير تشيس

 GWA05 برنامج مساعد  فريقالعضو  قادركلودين 

 GWA05 مسؤول عمليات فريقالعضو  بتروفا -اجاجييفإيلينا 

 MNCEG برنامجمساعد  فريقالعضو  إيناس شعبان محمود

إمدادات في مجال كبير أخصائيين  فريقالعضو  جوستافو سالتيل
 صحيالصرف المياه وال

GWA04 

 GWA05 محلل عمليات فريقالعضو  أحمدهبة يكن عارف 

إمدادات في مجال كبير أخصائيين  فريقالعضو  بير فرانشيسكو مانتوفاني
 صحيالصرف المياه وال

GWA08 

 GEN05 بيئة في شؤون الأول أخصائي  بيئيةإجراءات وقائية  أخصائي قنديلإبراهيم محمد فاروق 

إمدادات في مجال أخصائي أول  فريقالعضو  محمد فاضل نداو
 صحيالصرف الو مياهال

GWA05 

 GWA05 مؤقت فريقالعضو  ساره محمد محمود علي سليمان

تنمية كبير أخصائيين في مجال  فريقالعضو  فيفيك سريفاستافا
 العام القطاع

GGODZ 

 GGOPM مشترياتأخصائي  مشترياتأخصائي  بشير جبر

 GWA08 متخصص شاب فريقالعضو  ريبيكا جان جيلسدورف

 GTD05 استشاري فريقالعضو  دينا العبد

 GSU05 استشاري فريقالعضو  مديحة عفيفي
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 GSU05 استشاري فريقالعضو  كاثي ويصا

إمدادات  في مجالكبير أخصائيين  فريقالعضو  ويليام كينجدام
 صحيالصرف المياه وال

GWA01 

 GGOMN أخصائي أول إدارة مالية ماليةأخصائي إدارة  حسام ضياء الدين حسن

 GEN05 استشاري فريقالعضو  عبد الحميد بشارة

 GGOIS أخصائي إدارة مالية أخصائي إدارة مالية دونديال اهين

 LEGAM أولقانوني مستشار  أول قانوني مستشار نجاماي و
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 مقدمة:  -أوال 

مليون دوالر  300إضافي بقيمة  تمويلالتنفيذيين على توفير المديرين ورقة البرنامج هذه إلى الحصول على موافقة سعى ت  -1

  أمريكي لجمهورية مصر العربية لصالح برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية.

 

لصالح برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق لبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لصلي األقرض الالموافقة على تمت   -2

القرض قفال تاريخ إ . وكان2015ديسمبر  30وأصبح ساريا في  ،2015يوليو  28بتاريخ مليون دوالر أمريكي  550وقدره الريفية 

 وحتى .20183من خالل عملية إعادة هيكلة في مايو  2022أغسطس  31وتم تمديده الحقا ليصبح  ،2020األصلي هو أكتوبر 

مقابل هدف متوقع بنسبة  4(في المائة 52.45القرض )إجمالي دوالر من  مليون 288.45مبلغ قدره تم صرف ، 2018 أغسطس

 . في المائة 51

 

ثالث محافظات إضافية في دلتا  ليغطي ؛يساعد القرض اإلضافي المقترح في تمويل النفقات المتعلقة بتوسيع نطاق البرنامج  -3

ِّن تمويل المشروعات االستثماريةتوفير و ،النيل كو  قفال تاريخ إ صبح. وسيةاالستراتيجي القطاعيةبشأن المسائل  للمساعدة الفنية م 

 عشر شهرا.  ستةب للقرض األصليالحالي الخاص اإلقفال أي بعد تاريخ  ؛2023ديسمبر  31القرض اإلضافي 

 

 مليون دوالر أمريكي 300بقيمة  والتمويل اإلضافيومسوغاتها إعادة الهيكلة عامة عن خلفية  -ثانيا

 

( في المائة 96) للمنازل مباشرة اآلمنةمياه الشرب خدمات في مجال توفير كبيرا حققت مصر تقدما  ،خالل العقدين الماضيين  -4

إذ  :اقتصادية-واجتماعية(. وبالرغم من ذلك فال تزال هناك تفاوتات جغرافية في المائة 82وخدمات الصرف الصحي األساسية )

في المناطق الريفية.  في المائة 18 ال تتجاوز بالمقارنة بنسبة في المائة من المنازل في الحضر 90تغطي شبكات المجاري نحو 

لكن معظم محطات المعالجة ال تفي بالمعايير المصرية  ،في المناطق الريفية% من مياه الصرف الصحي 77تجري حاليا معالجة نحو و

تتأثر المناطق الريفية في دلتا النيل بصفة خاصة بسبب ارتفاع الكثافة السكانية ومستويات المياه الجوفية والخاصة بالنفايات السائلة. 

الوضع نتيجة  يسوءمن المتوقع أن . والمياهشبكة في مباشرة معالجة الغير وصرف مياه الصرف الصحي األرض القريبة من سطح 

 الخاصة باآلثار المتوقعة للتغيرات المناخية(. 54 - 52الفقرات انظر للتغيرات المناخية )

  

بينما تعتبر  ،تطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي مسؤولية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى  -5

من خالل شركات المياه والصرف الصحي  عملية التشغيل والصيانة ضمن مسؤوليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

 التابعة لها. 

 

دوالر أمريكي )وهو أحد مليار  11.3ته الذي تبلغ تكلف للصرف الصحي بالمناطق الريفية قوميالالحكومة يهدف برنامج   -6

بالمناطق الريفية وتشجيع تحسين األداء لجميع لإلى توفير خدمات الصرف الصحي الرئاسي( الرئيسية على المستوى المشروعات 

 واالستدامة على مستوى شركات مياه الشرب والصرف الصحي. ويقوم مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية

السالم وفرع رشيد ترعة في محافظات تقوم بالصرف  في ثالثالبرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية بتمويل جزء من 

: هيو شديدي التلوث في منطقة الدلتا. ويركز مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية على ثالثة مجاالت نتائج

 تدعيمو ؛تحسين أنظمة التشغيل والممارسات في شركات مياه الشرب والصرف الصحيو ؛الصرف الصحيتوفير خدمات تحسين 

 إطار القطاع الوطني. 

 

 برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفيةفي العمل  مسار قدمت

ألف  15 معألف وصلة منزلية،  92تم تصميم  ،2018مايو  شهربداية حتى ف حقق البرنامج تقدما جيدا بعد بداية بطيئة.لقد   -7

تستكمل تلك الجهود و. (1 رقم بالصرفآالف وصلة منزلية في مناطق ريفية )المؤشر المرتبط  5اإلنشاء وتوصيل قيد وصلة منزلية 

                                                           
 EG-124514، تقرير البنك الدولي رقم 2018ورقة إعادة هيكلة مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية مايو  3
 مليون دوالر أمريكي(. 137.5في المائة ) 25بقيمة  يتضمن ذلك دفعة مقدمة 4
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 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةمبادرات رئيسية في القطاع: تحويالت سنوية لمنح تعتمد على األداء من عن طريق 

إعداد واعتماد خطط عمل تحسين األداء الخاصة و (؛2 رقم بالصرفإلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي )المؤشر المرتبط 

إعداد و (؛3 بالصرف رقمالمؤشر المرتبط )لألداء  السنويالتقييم دليل والصرف الصحي وبكل شركة من شركات مياه الشرب 

إنشاء (؛ و4 رقم بالصرف)المؤشر المرتبط والبدء في تنفيذها واعتماد تعريفة وطنية جديدة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي 

 في إطارلالستحواذ على األراضي  واعتماد إجراءات التشغيل القياسية (؛5 رقم بالصرفأيضا )المؤشر المرتبط  البرنامجوحدة إدارة 

افة كمتطلبات استيفاء تم . عالوة على ذلك، (6 رقم بالصرف)المؤشر المرتبط  البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية

من تين من التحقق وقام بالصرف في مقابل مجموع دورتينوقد استكمل البرنامج القانونية التي تندرج تحت البرنامج.  تفاقياتاال

 المؤشرات المرتبطة بالصرف. 

 

المسؤولة اتفاقية البرنامج بين وحدة إدارة البرنامج والهيئات  وذلك مع تنفيذ .على مستوى خطة عمل البرنامج رض  تحقيق تقدم م    -8

جهاز تنظيم مياه الشرب و )شركات مياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن إدارة التنفيذ

ل في إجراءات خطة عمل البرنامج وفيما يلي ملخص لسير العمعمليات البرنامج.  دليلواعتماد ( والصرف الصحي وحماية المستهلك

 وإدارة المخاطر البيئية واالجتماعية.  التوريدفيما يتعلق باإلدارة المالية و

 

في األغراض  بنكالالمقدم من قرض الحصيلة  استخدام بدرجة معقولةنظام اإلدارة المالية للبرنامج يضمن  اإلدارة المالية.  -9

وقدم رأي مراجعة  2017 ويوني 30وحتى  2015ديسمبر  31المراجع الخارجي أول مراجعة للبرنامج للفترة من  تمأ. وقد قررةالم

كما  ،نتائج المراجعة ن شرتوقد لقائمة التدفقات النقدية )اإليرادات والمصروفات( الخاصة بالبرنامج. التقديم العادل غير معدل يعكس 

حيث يتوقع  ؛البرنامجمن االهتمام من قبل وحدة إدارة إلى مزيد  برمجيات ماليةية تنفيذ تحتاج عملوفي خطة عمل البرنامج.  ورد

 حدوث زيادة سريعة في النفقات خالل الفترة المقبلة. 

 

إجراءات  دليلوفقا لخطة عمل المشروع. وتستخدم شركات المياه والصرف الصحي الثالث مشتريات اليعمل نظام  .المشتريات  -10

بحيث يعكس الدروس المستفادة  اتالتوريدالمشتريات وإجراءات  دليلتم تحديث و .للعطاءات وثائق القياسيةالمشتريات والتوريدات وال

تقدم في هناك المستقل. والخبراء  فريقبصورة كاملة بمجرد تعيين أعضاء  شكاوىآلية التعامل مع الت ْفعَل . وسيةمن التجربة األول

من خالل نشر معلومات إضافية على تستكمل والتي  ،www.etenders.gov.eg اإللكترونيةللبوابة  استخدام الحكومة المصرية

مواقع شركات مياه الشرب والصرف الصحي. وقد تحتاج البوابة الحالية إلى المزيد من التحسينات الفنية للسماح لشركات المياه 

 والصرف الصحي باإلعالن عن كافة المعلومات ذات الصلة. 

 

المؤشر المرتبط ) اوتفعيلهلالستحواذ على األراضي إجراءات التشغيل القياسية استكمال تم  واالجتماعية.إدارة المخاطر البيئية   -11

أنظمة لتقييم األثر البيئي واالجتماعي للبرنامج وإلطالق وتحديث السجالت البيئية في محطات معالجة  لقد وضعت. (6 رقم بالصرف

في أحد مواقع الذي وقع مميت الحادث غير أن ال؛ في عقود اإلنشاءات تحسين إجراءات الصحة والسالمة المهنية مع الصرفمياه 

الصحة والسالمة المهنية في  كشف عن بعض نقاط الضعف في إدارة 2018في الخامس من يونيو للبرنامج األساسي  اتاإلنشاء

وشركات مياه الشرب  وحدة إدارة البرنامجوقامت . ثائق بيئية واجتماعية أخرىوو خطة عمل البرنامجنوقشت الحقا في والتي  ،القطاع

آلية التعامل مع  تدعيممشاركة المواطنين من خالل:  ولقد تحسنتبيئيين واجتماعيين.  أخصائيينوالصرف الصحي بتوظيف وتدريب 

آليات جديدة للحصول  اعتمادو ؛وأنشطة جديدة لزيادة الوعي ؛برنامج(مع آليات تسوية المظالم على مستوى ال هاد مجتم الشكاوى )والتي 

وتحسين نشر  ؛(بطاقة تقييم آراء المواطنالرضا وبدء استخدام مستويات لمواطنين)دراسة استقصائية حول اآلراء التقييمية لعلى 

اه الشرب والصرف الصحي. وقد تجاوزت الحكومة شركات ميبعلق فيما يتمساءلة الشفافية والالمعلومات وآليات اإلفصاح العام لتعزيز 

لتخطيط االستراتيجي المعنية بامواطنين رفيعة المستوى المشاركة ( إنشاء لجنة 1) :من خاللساسي ألاالمصرية نطاق البرنامج 

في  الحمأة( التعامل مع إدارة 3)؛ ى( إنشاء لجان مجتمعية محلية على مستوى القر2) ؛ووضع السياسات على المستوى الوزاري

 . مياه الصرفمحطات معالجة 

 

( مراجعة 1) :تضمنت معينة احتياجات ملحة لبيةلت 2018لية إعادة هيكلة البرنامج في مايو عم تمت إعادة هيكلة البرنامج.  -12

المرونة الخاصة بالمنح الرأسمالية القائمة للسماح بزيادة  ،ذات الصلة بالصرفالمرتبطة بالصرف والنتائج المرتبطة بعض المؤشرات 

( مراجعة 2) ؛ها على بروتوكول التحقق من المؤشرات المرتبطة بالصرفاتوانعكاس ،لألداء السنويفي منهجية التقييم  على األداء

للصرف اتيجية القومية القومية الموسعة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي باالسترإطار النتائج ليعكس عملية استبدال االستراتيجية 

http://www.etenders.gov.eg/
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 أغسطس 31)إلى  اشهر 22القرض لمدة  قفالتمديد تاريخ إ( 3)؛ 5 رقم الصحي بالمناطق الريفية في المؤشر المرتبط بالصرف

( 4) ؛لتعكس التأخير األولي في التنفيذ الصرف مستهدفاتو 3و 2و 1وإدخال تعديالت على المؤشرات المرتبطة بالصرف  (2022

القانونية  االتفاقيات( مراجعة بعض 5) ؛التاريخ من أحد اإلجراءات المتعلقة بنظام تقييم األداء لحذفمراجعة خطة عمل البرنامج 

دليل و االستحواذ على األراضيإجراءات بشأن  المحرزالقليلة )المتعلقة بالمنحة الرأسمالية القائمة على األداء لكي تعكس التقدم 

  .األنشطة في نطاق البرنامج لتسهيل إعداد التمويل اإلضافيإدراج ( 6)؛ القياسية للعطاءاتوثائق وال المشتريات والتوريداتإجراءات 

 

في البرنامج على أنه تنفيذ التقدم في صنيف جاء تفقد  ،سبب عمليات الـتأخير في التنفيذ في المراحل األولىب البرنامج.قييم ت  -13

فعت 2018بالرغم من ذلك، ففي أعقاب إعادة الهيكلة التي تمت في مايو و .2018مايو  حتىوذلك  "ماإلى حد  يةم رض  مرتبة " ، ر 

إعادة الهيكلة أدخلت التعديالت الضرورية على المؤشرات المرتبطة بالصرف إن حيث  "م رض  أعلى " درجةتلك التصنيفات إلى 

التنفيذ واألهداف في عملية تقدم ال ضعة مما واألولي اتكما وفرت وقتا إضافيا للتعويض عن التأخير ،القانونية االتفاقياتوصياغة 

 ". مرض  في مرتبة " للبرنامجاإلنمائية التقدم صوب تحقيق األهداف  نف، ص  2016ومنذ عام للبرنامج على المسار الصحيح. اإلنمائية 

 

للتنمية الدولية واالتحاد  األمريكيةمن الوكالة  ةقدموالم   ةالسابق ةالفنيالمساعدة  توفر الجهات المانحة.ات تنسيق مساعدعملية   -14

األوروبي والوكالة األلمانية للتنمية الدولية أساسا قويا للبرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية. وتشارك الحكومة المصرية 

األوروبي واالتحاد ية، ، والصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعالبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير –آخرين حاليا مع شركاء تنمية 

الحكومة المصرية والبنك الدولي لإلنشاء من كل  وبنك االستثمار األوروبي. ويلخص الجدول التالي مساهمات  ،البنك األفريقي للتنميةو

 مختلف الجهات المانحة ومساهماتهم حتى اآلن.  التي تعهدت بهالمبالغ اوالتعمير باإلضافة إلى 
 

 تمويل البرنامجلالمقدمة  المساهمات: إجمالي المبالغ المتعهد بها و1 الجدول

 الجهة المانحة
 للبرنامج المتعهد بهاالمبالغ 

 )بالمليون دوالر أمريكي(

النسبة من 
اإلجمالي 

 (قررة)الم

 ي البرنامجالمساهمات ف

 )بالمليون دوالر أمريكي(

النسبة من اإلجمالي 
 به(ساهم )الم

 35  275 14 170 الحكومة المصرية 

 36 *288.45 44 550 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

لإلنشاء  األوروبيالبنك 

الصندوق العربي ، ووالتعمير

للتنمية االقتصادية 

البنك األلماني و ،واالجتماعية

 ،واالتحاد األوروبي ،للتنمية

والبنك األفريقي للتنمية وبنك 

 ** االستثمار األوروبي

 530  42 227.1 32 

 100 مليون 790.55 100 مليون 1250  البرنامج تمويلإجمالي 

 مليون دوالر أمريكي. 137.5بما في ذلك دفعة مقدمة قدرها  2018أغسطس  2حتى صرف نالمبلغ الم*

  تمويل المحافظات ذاتها.**
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 مليون دوالر أمريكي 300ضافي بقيمة اإلتمويل لأسباب ا

 

من خالل التوسع في التغطية الجغرافية لثالث محافظات  ،وأثره القويساسي األلبرنامج انجاح  على التمويل اإلضافيسوف يبني   -15

التلوث. ويستمر التمويل اإلضافي في )المنوفية ودمياط والغربية( والتي تقوم بالصرف في ترعة السالم وفرع رشيد شديدي إضافية 

قديم نتائج مع ت ،للبرنامج وتعميقه مستمربالتوسع اليسمح التمويل أيضا و .أجندة اإلصالح تدعيمحسنة إلى جانب دعم تقديم خدمات م  

يؤدي التمويل  إطار البرنامج. وسوف المتحقق فيالحفاظ على الزخم اإليجابي ، وعلى أرض الواقع خالل جدول زمني معقولملموسة 

ن تمويل المشروعات  استحداثو اإضافي منزال 178.317 إلىخدمات الصرف الصحي  وصولاإلضافي إلى التوسع في  ِّ كو  م 

 . ةالفنيللمساعدة  االستثمارية

  

لمشاركة في الالستثمار في البنية التحتية على اآلسيوي أكد البنك  .البنية التحتيةتمويل لالستثمار في اآلسيوي لبنك مشاركة ا  -16

ويزيد بصورة كبيرة ثقة في نهج البرنامج برهن على الما يم، أمريكيمليون دوالر  300بمبلغ قدره  رنامج التمويل اإلضافيبتمويل 

تثمار في البنية التحتية لالس، اختتمت بنجاح المفاوضات بين البنك اآلسيوي 2018أغسطس  28وفي . البنك الدولي للبرنامجدعم من 

لالستثمار ومن المقرر أن تتبع موافقة مجلس إدارة البنك اآلسيوي  والحكومة المصرية، مع اعتماد ترتيبات التصميم والتنفيذ للبرنامج.

التعاون بين البنك  تذكر تفاصيلوسوف  .2018على القرض موافقة البنك الدولي، وذلك في آخر شهر سبتمبر في البنية التحتية 

 . التمويل المشتركلالستثمار في البنية التحتية في اتفاق اآلسيوي والبنك الدولي 

 

ف اهد، بما في ذلك التمويل اإلضافي، مع األ؛البرنامجوافق يت .ااألهداف ذات المستوى األعلى التي يسهم البرنامج فيه  -17

ن خالل م، وذلك بشكل مستدامالرخاء المشترك  تدعيمو مدقعبالقضاء على الفقر ال ةلبنك الدولي الخاصعة اواالستراتيجية لمجم

دعيم تحسين خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وت عن طريقاالجتماعي االحتواء  تدعيمالفقر و الحد منالمساهمة في 

لمجموعة البنك  إطار الشراكة اإلستراتيجيةمع البرنامج  ويتفقالشفافية من خالل تحسين مشاركة المواطنين.  تدعيمالمؤسسات و

: تحسين الحوكمة واإلصالح المؤسسي من 1( مجال التركيز 1): وخاصة  5والخاصة بمصر 2019-2015الدولي للسنوات المالية 

: 3( مجال التركيز 2) ؛إليهمواالستماع مشاركة المواطنين  تدعيموللجميع الشفافية والكفاءة ودعم المؤسسات الشاملة  تدعيمخالل 

االجتماعي بما في ذلك تحسين تقديم خدمات مياه الشرب وجودة المياه وخدمات الصرف الصحي. كما يتواءم البرنامج أيضا االحتواء 

دعيم ومن خالل ت 6منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.لبنك الدولي الباستراتيجية الواردة "تجديد العقد االجتماعي"  ركيزةمع 

 مما يساهمعلى األدلة والتخطيط قائمة يسمح البرنامج باتخاذ قرارات  ،المعلومات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي والمتابعة

 في تخفيف آثار التغيرات المناخية. 

                                                           
 .2015ديسمبر  17، والذي ناقشه مجلس المديرين في EG-55494تقرير رقم  5
االقتصادي واالجتماعي من أجل السالم واالستقرار في  الشمول(: 2015استراتيجية البنك الدولي اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ) 6

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا: استراتيجية جديدة لمجموعة البنك الدولي. 
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 التعديالت المقترحة  -ثالثا

نجاح  علىالتمويل اإلضافي  يبني حدود البرنامج.  -18

كما يقوم بالتوسع في نطاق البرنامج  ساسياألالبرنامج 

البرنامج القومي  إضافية حيث ينفذ ليشمل ثالث محافظات

هي دمياط والغربية و للصرف الصحي بالمناطق الريفية

بكل تابعة الوالمنوفية وشركات المياه والصرف الصحي 

. دونما أي تغيير مجاالت النتائج. وستظل منها على حدة

حدود البرنامج القومي  سارعلى اليويوضح الشكل البياني 

تمثل المحافظات السبع  للصرف الصحي بالمناطق الريفية.

( مجموعة فرعية من "محافظات الدلتا")والتي تسمى 

البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية والتي 

 يظهروترعة السالم وفرع رشيد في دلتا النيل.  تلوث

كشريحة من شرائح البرنامج القومي ساسي األ البرنامج

للصرف الصحي بالمناطق الريفية ويغطي ثالث محافظات 

التمويل اإلضافي  يشملوالشرقية(. و)البحيرة والدقهلية 

 ثالث محافظات مؤهلة أخرى )دمياط والغربية والمنوفية(

ساسي األمحافظتين من المحافظات التي يغطيها البرنامج و

بالمحافظة مشمولة بالبرنامج المؤهلة  القرىكافة إن حيث  حيرة فلن يغطيها التمويل اإلضافيأما محافظة الب ؛)الدقهلية والشرقية(

  .ساسياأل

  

: حدود البرنامج الحكومي )البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية( وبرنامج خدمات الصرف الصحي 2 الجدول

 الريفية /التمويل اإلضافي المستدامة بالمناطق

 البرنامج الحكومي

 تابعة( قرية 27000قرية و 4740)

برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة 
 بالمناطق الريفية

 )البحيرة والشرقية والدقهلية(

 

 ضافياإلتمويل ال

)الدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية 
 والشرقية(

بالمليار  الموضوع
دوالر 
 أمريكي

بالمليون  المجال
دوالر 
 أمريكي

بالمليون  المجال
دوالر 
 أمريكي

 وصول لخدماتتحسين ال -1
 الصرف الصحي

11.3 

 وصول لخدماتتحسين ال -1
 الصرف الصحي

وصول لخدمات تحسين ال -1 500
 الصرف الصحي

535 

تحسين األنظمة والممارسات  -2
شركات مياه الخاصة بالتشغيلية 

 الصحيالشرب والصرف 

تحسين األنظمة والممارسات  -2
التشغيلية الخاصة بشركات مياه 

 الشرب والصرف الصحي

تحسين األنظمة  -2 50
والممارسات التشغيلية الخاصة 

بشركات مياه الشرب 
 والصرف الصحي

50 

 0*  الوطنيإطار القطاع  تدعيم -3 *0 إطار القطاع الوطني تدعيم -3 إطار القطاع الوطني تدعيم -3

تمويل في  ةالفنيالمساعدة  
 المشروعات االستثمارية

15 

 600**   550  11.3 اإلجمالي

المطلوبة من أجل األرصدة من خالل توفير بعض  أجندة اإلصالحالبرنامج لتحفيز  ص ممنفقات البرنامج المتوقعة. أعاله تعكس األرقام الواردة *
، 2 الملحقالصرف )المرتبطة بعليه، يوضح جدول المؤشرات  . وبناء  3و 2مؤشرات في مجاالت النتائج استنادا لالصرف على وصالت منزلية 

 الصرف.المرتبطة بألرصدة عبر مجاالت النتائج/المؤشرات ا( توزيع مختلف 1-2 الجدول
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 ** يتضمن التمويل المشترك عن طريق البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية. 

للبرنامج إلزالة أسماء المحافظات واإلشارة إليها بدال من ذلك بعبارة "المحافظات اإلنمائي ي عدل الهدف  .للبرنامجاإلنمائي الهدف   -19

المختارة"، غير أنها ستبقى كما هي دون أي تغيير. وسيصاغ الهدف التنموي الم حدث للبرنامج على النحو التالي: تدعيم المؤسسات 

ية وتحسينها في محافظات مختارة في جمهورية مصر الصرف الصحي بالمناطق الريفتوفير خدمات والسياسات من أجل زيادة 

العربية. ومن خالل ضمان حصول عدد أكبر من الناس على خدمات صرف صحي عالية الجودة ستصبح إمدادات مياه الشرب العذبة 

 في المحافظات المستهدفة.  شح المياهالمتاحة أقل تلوثا مما يؤدي للحد من خطر 

  

يمثل البرنامج جزءا من البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية لدى الجهة المقترضة ويتكون من  وصف البرنامج.  -20

 مجاالت النتائج واألنشطة الواردة أدناه. 

 

 ويتضمن:  الصرف الصحي.توفير خدمات تحسين   -21

د ومناطق تابعة داخل شخص يعيشون في قرى تعاني من تلوث شدي 1,727,0007توفير خدمات الصرف الصحي لحوالي  (1)

 345.317من خالل قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بإنشاء ، منطقة تنفيذ البرنامج في المحافظات المختارة

 وصلة جديدة من المنازل إلى شبكة صرف صحي مرتبطة بمرفق معالجة مياه الصرف أو أي نظام آخر فعال لمعالجة مياه الصرف. 

 مرافق معالجة مياه الصرف وفقا لمعايير مناسبة. إنشاء أو تحديث  (2)

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى شركات مياه  والتي تقدمهااستخدام المنح الرأسمالية القائمة على األداء  (3)

لخطط الرئيسية الشرب والصرف الصحي لتنفيذ استثمارات الصرف الصحي ذات األولوية في المناطق الريفية والم حددة في ا

 والمتضمنة في خطة االستثمارات الرأسمالية السنوية الخاصة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي. 

 

شركات مياه الشرب  تدعيم قدرات التشغيلية الخاصة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي.والممارسات تحسين األنظمة  -22

مجال تخطيط في  بما في ذلك ،في المجاالت التشغيلية والمالية والمؤسسية ومجال مشاركة المواطنين أدائهاوالصرف الصحي لتحسين 

 التكاليف وتصميم خطط تحسين األداء خفضحسين الكفاءة و، مع تالصيانةالتشغيل و وتنفيذ استثمارات البنية التحتية وفي متطلبات

 . يذهاوتنف

  

لقطاع وتحسين تقديم الخدمة ل األمدتركز األنشطة على التدابير المهمة بالنسبة لالستدامة طويلة س إطار القطاع الوطني. تدعيم -23

  وتتضمن:

 

بصورة أكبر في المناطق الريفية بما ذات كفاءة وخاضعة للمساءلة صرف صحي  اتلتقديم خدم مالئمةلالبيئة اتهيئة  أ.

( صياغة االستراتيجية 2) ؛ن من استرداد التكلفةك ِّ مْ الصرف الصحي ي  المياه وهيكل تعريفة خدمات  إعداد( 1) :يتضمن

لصالح خدمات  االستحواذ على األراضيإجراءات تحديث و( استكمال 3)؛ ة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحيالقومي

 الصرف الصحي في المناطق الريفية. 

في قطاع الصرف الصحي في المناطق الريفية بما في  وضع السياساتعملية وجيه تنفيذ سياسات ودراسات تحليلية لت ب.

إجراء مراجعة مالية ومراجعة أداء  القدرة علىوتحسين  العمل على استدامته،فعال و رقابيذلك بناء إطار تنظيمي و

منتظمة وفي الوقت المناسب لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بهدف توفير إطار قوي لتمكين شركات مياه 

  .في مجال تقديم الخدمات للمسؤوليةخاضعة كفؤة والشرب والصرف الصحي من أن تصبح مؤسسات 

  

 فادة( إجراء دراسات تحليلية إل2) ؛اإلطار التنظيمي الوطني الخاص بمياه الشرب والصرف الصحي تدعيم( 1) ج.

لتنفيذ االستراتيجية القومية محددة زمنية  أطرخطة عمل ذات  ووضعاستراتيجية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي 

 لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي. 

 

                                                           
وصلة  167,000كما ذكرنا آنفا، يتم حساب المستفيدين بناء على متوسط خمسة أشخاص بالنسبة لكل وصلة منزلية. ويقوم البرنامج األصلي بتمويل  7

 345,317مستفيد(. وفي المجمل، يدعم البرنامج  892,000وصلة منزلية )أو  178,317مستفيد( بينما يقوم التمويل اإلضافي بتمويل  835,000)أو 
 مستفيد.  1,727,000وصلة منزلية لتوفير خدمات الصرف الصحي لحوالي 
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 برنامج مياه الشرب والصرف الصحي التي يقدمها ةالفنيالمساعدة : استفاد البرنامج حتى اآلن من ةالفنيالمساعدة مكون  -24

ِّن تمويل المشروعات من خالل  ،المرحلة الثانيةلصرف الصحي البنية األساسية المتكاملة لومن مشروع  ،(إقفاله تم) كو  م 

ِّن تمويل  ق دم ،لذا (.2018)ينتهي في ديسمبر م خصص ال االستثمارية كو  لتمويل في إطار ا مشروعات االستثماريةللم 

 داخللدعم بناء القدرات في المؤسسات الرئيسية  ،مليون دوالر أمريكي 15اإلضافي من خالل تخصيص قرض مقداره 

، في المناطق الريفية والتي تتضمن ات كفاءة وخاضعة للمساءلةذلتقديم خدمات صرف صحي  مالئمةبيئة وتهيئة  ،القطاع

 ، ما يلي: ضمن أمور أخرى

 

التي  لتمكينه من القيام بمهمتهلجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك الوظائف التنظيمية  تدعيم أ.

( 2) ؛الصلة يذ نظام إدارة معلومات إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي وتوفير التدريب إعداد( 1) :تتضمن

من خالل إجراء دراسات تحسين األداء المؤسسي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك 

جهاز تنظيم مياه من أجل توظيف العاملين في المرجعية ختصاصات اال إعدادوحول التطوير المؤسسي، استقصائية 

إجراءات تشغيل قياسية وخطة عمل لجهاز ( إعداد 3) ؛وتدريب العاملين ،الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك

جهاز تنظيم مياه الشرب استشاريين من أجل دعم  إشراك( 4) ؛تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك

  ؛لتحسين فاعليته المؤسسيةاية المستهلك والصرف الصحي وحم

 

الصرف من المرتبطة بالصرف/النتائج المرتبطة بفي مجال التحقق من المؤشرات الجهة المقترضة  تدعيم قدرات ب.

  ؛من بين أمور أخرى ،مستقلةتوظيف هيئة تحقق خالل 

 

الصرف من خالل المرتبطة بالصرف/النتائج المرتبطة بتنفيذ البرنامج على تحقيق المؤشرات  جهات تدعيم قدرات ج.

 ؛دعم التعلم والتدريب

 

 السلعمهام اإلدارة والتنسيق والمتابعة والتقييم للبرنامج من خالل تمويل تأدية  على وحدة إدارة البرنامجقدرات  تدعيم د.

 ؛والتكاليف التشغيلية ةخدمات االستشاريالالمطلوبة و

 

مهام تخطيط القطاع تأدية وحدة إدارة البرنامج على  وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية/ تدعيم قدرات .ـه

من خالل تنفيذ األنشطة االستشارية والدراسات  ،بقطاع مياه الشرب والصرف الصحيووضع السياسات الخاصة 

 .ذات الصلة التحليلية وأنشطة بناء القدرات

 

عكس التوسع الجغرافي للبرنامج يالصرف لمرتبطة بتحديث إطار المؤشرات ال الصرف.مرتبطة بالمؤشرات الغييرات في ت -25

 2 الملحق ويستعرض بالصرف.المرتبطة على المؤشرات ة المقترح التغييرات 3 الجدوليلخص . اإلصالحاتوتعميق 

ساسي ألالصرف في ظل البرنامج المرتبطة باالصرف والنتائج المرتبطة بضافية حول المؤشرات اإلتفاصيل بعض ال

بما في ذلك المبالغ المخصصة وخطوط األساس واألهداف السنوية والمتطلبات الخاصة باإلنجاز  ،والتمويل اإلضافي

 . 2018إبريل تحققت بعد األول من مسبقة نتائج صالحة كالصرف الالمرتبطة بوالنتائج 
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 التمويل اإلضافيإطار الصرف المقترحة في مرتبطة ب: مصفوفة المؤشرات ال3 الجدول

 التعليق الحالية/ المقترحة لصرفالمرتبطة باالمؤشرات 

وتشغيل  إنشاء (:منقح) 1رقم الصرف المرتبط بالمؤشر 
شبكات جديدة على األقل بمنزلية وصلة  178,317
الصحي العاملة في القرى والمناطق التابعة في  الصرف

محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية 
من الوصالت على األقل في  في المائة 10حيث يوجد 

  المناطق التابعة.

يعكس الهدف بحيث  1الصرف رقم المرتبط بالمؤشر  روجع

اضيفت التمويل اإلضافي. ومن التوصيالت المنزلية في إطار 

تصميم على صرف من أجل النتائج مماثلة قائمة على الصرف 

المرتبطة النتائج تم تعديل و. وتنفيذها الوصالت المنزلية

 بقدر أكبر من المرونة في الصرف. حالصرف للسماب

للمنح : التحويل السنوي 2الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 

وزارة اإلسكان  التي تقدمهامة على األداء ئالرأسمالية القا

الشرب مياه ق والمجتمعات العمرانية لشركات والمراف

من القسم  6لة وفقا ألحكام الفقرة هوالصرف الصحي المؤ

برنامج في هذه االتفاقية )اتفاقية قرض  2ج من الجدول -أوال

 .(ريفيةخدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق ال

حدث، من خالل جدول م   الصرف،المرتبطة بالنتائج إضافة 

 .ضافيةالثالث اإلصحي الصرف الوالشرب شركات مياه ل

 

 تصميم وتنفيذ نظام: 3الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 

في شركات مياه الشرب والصرف  التقييم السنوي لألداء

والصرف الصحي  مياه الشربشركات  استيفاءو ،الصحي

المطلوبة وفقا  نقاط المؤشر المرجحة بالتقييم السنوي لألداءل

 عمليات البرنامج.  دليلل

الصرف إلى شركات المياه والصرف المرتبطة بالنتائج إضافة 

  .عكس فترة تنفيذ التمويل اإلضافيمما يالجديدة الثالث الصحي 

هيكل تعريفة  إعداد: 4الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 

جديد إلمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي وطني 

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موافقةو

 للسماح باسترداد التكلفة بصورة مستدامة.  عليه

  .ساسياألنفذت في إطار البرنامج 

برنامج إنشاء وحدة إدارة  :5الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 

واعتماد وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 

 الستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي. ل

 

الصرف إلصدار خطة عمل مرتبطة بجديدة  ةجيإضافة نت

لقطاع مياه الشرب قومية وجدول زمني لتنفيذ االستراتيجية ال

 ياستراتيجي بيئإعداد تقييم وسيتم والصرف الصحي. 

لقطاع مياه الشرب قومية واجتماعي كجزء من االستراتيجية ال

 والصرف الصحي.

إجراءات اعتماد تنفيذ  :6الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 

في إطار البرنامج التي وضعت  االستحواذ على األراضي

والتي حدثتها وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات 

 .وفقا لمعايير القبول لدى البنك الدوليالعمرانية إلجراءات 

إجراءات الصرف من أجل مراجعة مرتبطة بإضافة نتائج جديدة 

على تلك  البنك ، وموافقةالخاصة باألراضيالتشغيل القياسية 

إجراءات وتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارات لتنفيذ  المراجعات،

 خاصة باألراضي.الحدثة م  الالتشغيل القياسية 

اإلطار  تدعيم )جديد(: 7رقم  المرتبط بالصرفالمؤشر 

 التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.  القومي

لدعم جهاز تنظيم مياه  7الصرف رقم المرتبط بإضافة المؤشر 

الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وهي مؤسسة 

المرتبطة نتائج الالمؤشر هذا رئيسية في القطاع. ويتضمن 

وزاري إلنشاء نظام معلومات  قرار( 1)لما يلي : الصرف ب

لنتائج ا) والصرف الصحي خاص بإمدادات المياهموحد 

جهاز تنظيم مياه الشرب  إدارة مجلس( اعتماد 2) ؛(المسبقة

 الجهاز لخطة عملوالصرف الصحي وحماية المستهلك 
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 التعليق الحالية/ المقترحة لصرفالمرتبطة باالمؤشرات 

( اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب 3) ؛الموحدة

إمدادات مياه الشرب  دليلوالصرف الصحي وحماية المستهلك ل

أداء شركات مياه الشرب تتبع من أجل والصرف الصحي 

تنظيم مياه الشرب نشر جهاز ي( 4) ؛والصرف الصحي

لتقارير السنوية المتعلقة اوالصرف الصحي وحماية المستهلك 

اطق الريفية على نبأداء قطاع المياه والصرف الصحي في الم

 . وطنيالمستوى ال

اعتماد نموذج  )جديد(: 8الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 

استرداد تكلفة خدمات مياه ب انمالي ونموذج تعريفة يسمح

 . والصرف الصحي على نحو مستدامالشرب 

 

 

 

لتحسين استرداد التكلفة  ةدعم أهداف الحكومة المصريمن أجل 

المؤشر بالصرف مقابل اعتماد وزارة هذا داخل القطاع، يقوم 

اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للنموذج المالي لتحديث 

 ستدامالتكلفة بشكل ماسترداد بكفاءة فة بما يسمح يهيكل التعر

االعتبارات االجتماعية لخدمات مياه الشرب والصرف مراعاة و

دولية الممارسات الوطنية والبالنموذج  وسوف يلم هذاالصحي. 

تمويل  في إطار مكون ةالفنيالمساعدة  ويلقى الدعم منالجيدة 

المشروع االستثماري. كما يتضمن هذا المؤشر أيضا نتيجة قائمة 

وزارة اإلسكان  بقرارعلى الصرف )النتائج المسبقة( خاصة 

 النموذج.هذا  إعدادلعمرانية والخاص بوالمرافق والمجتمعات ا

 

جهاز تنظيم مياه الشرب و صحيالصرف الوالشرب مياه جديدة لشركات  إضافة ثالث مؤسسات البرنامج.عديالت على ت -26

 المالية والتعاقديةوسوف تظل الترتيبات نفيذ. تكهيئات مسؤولة عن إدارة الإلى البرنامج  والصرف الصحي وحماية المستهلك

عدلة عالوة على معلومات إضافية عن المؤشرات الجديدة والم   2لحق الموالبيئية واالجتماعية كما هي دون تغيير. ويتضمن 

 حدثة. معلومات حول ترتيبات الصرف الم  

 

منطقة ألف  27قرية و 4700بتغطية  ، البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية،يقوم برنامج الحكومة اإلنفاق. إطار -27

عدد  ع دلمليار دوالر أمريكي(. وقد  14جنيه مصري ) مليار 250قدرها مليون نسمة بتكلفة  45حوالي ويبلغ عدد سكانها تابعة 

مليار دوالر أمريكي(  11.3) همليار جني 200 قدرهامليون نسمة بتكلفة  50.66حوالي يبلغ عدد سكانها وقرية  4740إلى القرى 

 بسبب خفض قيمة الجنية المصري. 

 

، 2-4، 1-4، 2-3، 1-3 ،2، 1-1 أرقاملصرف المرتبطة با، قام البرنامج بالتحقق من إنجاز النتائج 2018 يونيو 27 وحتى -28

 288.45البالغ منصرف الحظ أن إجمالي الي. )حققةالم  الصرف والنتائج المرتبطة بالنتائج تلك  4 الجدوليستعرض و. 6، 5-1

  (.دفعة مقدمةمليون دوالر أمريكي يتضمن 
 

 (2018 يونيو 30 حتى) الم حققة الصرفالمرتبطة ب: النتائج 4 الجدول

 الصرفالمرتبطة بالنتائج  الصرفالمرتبطة بالمؤشرات 

عائدات قرض النتائج 
الصرف المرتبطة ب

صرفة )بالمليون نالم
 (دوالر أمريكي

 

 167إقامة وتشغيل  :1المؤشر المرتبط بالصرف رقم 
الصرف شبكات على على األقل وصلة منزلية جديدة ألف 

الصحي الحالية في القرى والمناطق التابعة حيث نجد 
من تلك الوصالت في المناطق  في المائة 10على األقل 

  التابعة.

إنجاز  :1.1النتيجة المرتبطة بالصرف 
وصلة ألف  92التصميمات النهائية لعدد 

 على األقل.

27.95 
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التحويالت السنوية  :2المرتبط بالصرف رقم المؤشر 
للمنح الرأسمالية القائمة على األداء من جانب وزارة 

اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشركات مياه 
 6الشرب والصرف الصحي المؤهلة بموجب نص الفقرة 

 في هذا االتفاق. 2.ج من الجدول القسم أوالمن 

تحويل  :2 النتيجة المرتبطة بالصرف رقم
وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات 

لمنحة الرأسمالية القائمة على العمرانية ل
شركات مياه الشرب والصرف األداء إلى 

 (.2018السنة المالية ) الصحي المؤهلة

8 

تصميم وتنفيذ نظام  :3المؤشر المرتبط بالصرف رقم 

التقييم السنوي لألداء لشركات مياه الشرب والصرف 

الصحي، وتحقيق تلك الشركات لدرجات المؤشر المرجحة 

 بالتقييم السنوي لألداء وفقا لدليل عمليات البرنامج. 

 :2-3 النتيجة المرتبطة بالصرف رقم

عدة لشركات خطط عمل تحسين األداء الم  

 ي الثالث.مياه الشرب والصرف الصح

15 

إعداد :2-3 النتيجة المرتبطة بالصرف رقم

دليل لتنفيذ التقييم السنوي لألداء لشركات 

 مياه الشرب والصرف الصحي.

20 

وزارة اإلسكان  إعداد :4المؤشر المرتبط بالصرف رقم 
هيكل تعريفة جديدة لوالمرافق والمجتمعات العمرانية 

 والموافقة عليه؛ لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي
 . استرداد التكلفة على نحو مستدامللسماح ب

 

 أعدت 1-4النتيجة المرتبطة بالصرف رقم 
وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات 

وطنيا جديدا العمرانية هيكل تعريفة 
 لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

10 

 :2-4النتيجة المرتبطة بالصرف رقم 
وزارة اإلسكان والمرافق وافقت 

هيكل تعريفة على والمجتمعات العمرانية 
لخدمات مياه الشرب والصرف وطني جديد 

 وصدر قرار في هذا الشأن. ،الصحي

40 

وزارة اإلسكان إنشاء  :5الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 
برنامج الوحدة إدارة والمرافق والمجتمعات العمرانية ل

بالمناطق  واعتماد استراتيجية وطنية للصرف الصحي
 . الريفية

تم  :1-5الصرف رقم المرتبطة بالنتيجة 
مهمة المنوطة ب برنامجالإنشاء وحدة إدارة 

صياغة والتنسيق بين البرنامج القومي ال
للصرف الصحي بالمناطق الريفية 

واالستراتيجية القومية للصرف الصحي 
  بالمناطق الريفية.

10 

وزارة اإلسكان  اعتماد :6الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 
 والمرافق والمجتمعات العمرانية إلجراءات التشغيل

برنامج إطار الفي لالستحواذ على األراضي ة القياسي
 .القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية

 اعتمدت :6الصرف رقم المرتبطة بالنتيجة 
اإلسكان والمرافق والمجتمعات وزارة 

القياسية  العمرانية إجراءات التشغيل
 إطارفي لالستحواذ على األراضي 

البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق 
 .الريفية

18.625 

 149.575  اإلجمالي

 

 

تقدم فيما يتعلق بالتمويل اإلضافي،  .البرنامجالمستحدثة لتمويل الترتيبات  5 الجدوليوضح  ترتيبات مستحدثة لتمويل البرنامج. -29

عالوة على إضافية لدعم المزيد من استثمارات البنية التحتية في المجاالت المستهدفة.  دوالر أمريكيمليون  94الحكومة المصرية 

مليون دوالر أمريكي، مع  300من خالل قرض قيمته  المشاركة في التمويل لالستثمار في البنية التحتيةاآلسيوي البنك  يعتزمذلك، 

وتجدر اإلشارة إلى أن البنك األفريقي للتنمية، والصندوق العربي . 2018في آخر شهر سبتمبر  الموافقة المقررة على القرض المقترح

لوكالة األلمانية او، وبنك االستثمار األوروبي، واالتحاد األوروبي، البنك األوروبي لإلنشاء والتعميرللتنمية االقتصادية واالجتماعية، و

  مليون دوالر. 300التمويل اإلضافي بمبلغ التي يغطيها محافظات ال، كلها تمول للتعمير
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(: جدول التمويل )بالمليون دوالر5 الجدول  
 

 

  

 المسبق ملخص التقييم -رابعا

للبرنامج آخذا في الحسبان تنفيذ البرنامج حتى اآلن وأي تعديالت مطلوبة  الفنيةالتقييم إضافي حول عد ملحق أ   الفني.التقييم  -30

فيما عدا التعديالت المتعلقة قائمة، عام، ظلت العناصر الرئيسية في التقييم الفني للبرنامج وجه لتمويل اإلضافي المقترح. وبلنتيجة 

جهاز تنظيم مياه الشرب جديدة والصحي الصرف الوشرب الة شركات مياه إضاف بسبببحدود البرنامج ونظام المتابعة والتقييم 

 تنفيذ. الإدارة مسؤولة عن جهات والصرف الصحي وحماية المستهلك ك

 

الوصالت المنزلية  6 الجدولمحطات معالجة مياه الصرف. يوضح مجمعات من  32قرية و 133يغطي نطاق التمويل اإلضافي  -31

نجزة والمقررة في البرنامج األساسي والتمويل اإلضافي.  الم 

 

برنامج خدمات الصرف  مصدر التمويل
الصحي المستدامة 
 بالمناطق الريفية

 اإلجمالي التمويل اإلضافي

 369 94 275 المستفيدة/المقترضةالجهة 

 850 300 550 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

الصندوق و البنك األفريقي للتنمية
العربي للتنمية االقتصادية 

 األوروبيوالبنك  واالجتماعية
بنك االستثمار ولإلنشاء والتعمير 

واالتحاد األوروبي  األوروبي
 .والوكالة األلمانية للتعمير

227.1 300 527.1 

البنية  لالستثمار فيسيوي اآلالبنك 
 التحتية

 300 300 

 2,046 994 1,052 إجمالي



12 
 

 : الوصالت المنزلية في إطار برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والتمويل اإلضافي6 الجدول

وصلة منزلية  178,317ال  والتي يوجد بها أكثر قليال من مختارة مسبقاالمصدر: دراسة استقصائية للتقييم الفني من قرى *

 مستهدفة. 

بعد إجراء دراسات الجدوى المسبقة  178,317لتمويل اإلضافي إلى يشملها ا تيالالعدد النهائي للوصالت المنزلية خفض وسي

 الخ(.،الفنية وتوافر األراضي)االختيار بناء على معايير 

  

المتابعة والتقييم الخاصة قدرات و ،والصيانة التشغيلو ،وإدارة المشروع ،والميزانية التشغيلية ركز التقييم الفني على التوظيف، -32

جهاز تنظيم  كذلكو البرنامجوحدة إدارة تقييم دور ضافة إلى باإل؛ التمويل اإلضافيإطار بشركات مياه الشرب والصرف الصحي في 

. وفيما يلي االستنتاجات الرئيسية الواردة في ملحق التقييم الفني منهماكل  مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك وأداء 

  :ساسيألاللبرنامج 

  

وحدة إدارة على المشروع وغير مستدام. وهناك حاجة ملحة لتحويل  قائمالحالي هو نموذج  وحدة إدارة البرنامجنموذج  أ.

لمياه قومية وتنفيذ االستراتيجية ال إعدادودعم الصالحيات إلى هيكل مؤسسي رسمي مع الحفاظ على نفس  البرنامج

 . ذات الصلةالشرب والصرف الصحي وخطة العمل 

 

الذي كان من المتوقع أن يلعب دورا رئيسيا في  ،وحماية المستهلكجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي إن  ب.

من أجل الحفاظ سعى جاهدا قد  ،البرنامجفي إطار متابعة وتقييم شركات مياه الشرب والصرف الصحي التي تدخل 

مات جديد نظام معلوسينشأ نظام متابعة وتقييم عالي الجودة. ونظرا لذلك، وجود إلى  ويفتقرالمؤهلين موظفين على ال

جهاز تنظيم مياه الشرب وسيتم دعم التمويل اإلضافي. في إطار وموحد وشامل إلمدادات مياه الشرب والصرف الصحي 

شركات القواعد المعيارية ألداء متابعة ووضع الفيما يتعلق ب بهوالصرف الصحي وحماية المستهلك ليلعب الدور المنوط 

ي مكن من نموذج مالي استنادا إلى وتحديد التعريفة  ،لتحسين األداء وتوفير محفزات ،مياه الشرب والصرف الصحي

 برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية  
مج خدمات الصرف التمويل اإلضافي لبرنا

 الصحي المستدامة بالمناطق الريفية

 المحافظة

مجموعة 

 الوحدات 

  

 القرية
المناطق 

 التابعة 

الوصالت 

المنزلية 

 المقررة 

الوصالت 

المنزلية 

 المكتملة 

مجموعة 

 الوحدات
 القرية

الوصالت المنزلية 

 المقررة

       0 11,000 27 8 1 البحيرة

  30,996  13 3  0 75,000 437 94 23 الدقهلية

 81,000 519 53 14 الشرقية

5000  

)في السنة 

 (2018المالية 

 2  13  19,492 

 32,475 26  6            الغربية

 14,254  12  6            دمياط

 81,100  69  15            المنوفية

 *178,317 133 32 5000 167,000 983 164 38 اإلجمالي
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في شركات مياه الشرب والصرف الصحي. ويتأثر النموذج التنظيمي الحالي والنموذج  استرداد التكلفة على نحو مستدام

 شغل بإجراءات غير واضحة لتحديد التعريفة. المالي للم  

 

ضطالع بالمسؤوليات التمويل اإلضافي إلى دعم إضافي لالمستفيدة من تحتاج شركات مياه الشرب والصرف الصحي ال ج.

ومن المتوقع أن يزيد عبء التشغيل والصيانة في ظل ريات واإلنشاءات وإدارة العقود. بالمشتالمطلوبة فيما يتصل 

للخطر.  البنية التحتية الجديدة وصيانتها تشغيلاستدامة الستدامة المالية والتي قد تعرض وغياب االتمويل اإلضافي 

 من ميزانية في المائة 15توافر يقل عن لتمويل المقدم للتشغيل والصيانة فإن إجمالي اوبالرغم من الدعم الكبير الم  

الصيانة تأخير أعمال . ويتم التحكم في العجز من خالل كافة   لشركات مياه الشرب والصرف الصحي العمليات الجارية

 وتأجيل سداد رسوم الكهرباء. 

  

)جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف التنظيميدعيم الجهاز ت( 1) :نقاط الضعف تلك في التمويل اإلضافي من خاللتناول سيتم  -33

إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي ونموذج مالي خاص بنظام معلومات  وتنفيذ إعدادالصحي وحماية المستهلك( بما في ذلك 

في مجال المشتريات شركات مياه الشرب والصرف الصحي  فيدعم لبناء القدرات قديم ال( ت2) ؛جديد لضمان استرداد التكلفة

ذوي خبرة كافية على مستوى شركات مياه الشرب والصرف الصحي موظفين ( تخصيص 3) ؛التشييدوإنشاء إدارات والتوريدات، 

 لألداء.  السنوي( دعم تحسين الكفاءة التشغيلية في شركات مياه الشرب والصرف الصحي من خالل التقييم 4)؛ برنامجلتنفيذ ال

  

قدرةلتمويل اإلضافي. وتعتبر القيمة الحالية فيما يتعلق باكما هي تظل التقييم االقتصادي للبرنامج بالنسبة لنتائج  -34  الصافية الم 

أي أن القيمة الحالية للمنافع االقتصادية تتجاوز القيمة الحالية  ،للبرنامج والستثمارات التمويل اإلضافي إيجابية بالنسبة للمشروع

قدرمثل قتصادية. ي  للتكاليف اال تكلفة الفرصة االجتماعية البديلة من رأس وهو أعلى من  في المائة 20 معدل العائد االقتصادي الم 

 . في المائة 12التي تبلغ  المال

 

مياه بالنسبة لشركات  2015في عام جري للبرنامج المتكامل الذي أ  المالي والتعاقدي تحديث التقييم تم  .المالي والتعاقديالتقييم  -35

الجديدة استنادا إلى الخبرة المكتسبة حتى اآلن في مجال تصميم التمويل اإلضافي وصياغة النتائج الثالث والصرف الصحي الشرب 

مشتريات والوقد غطى هذا التقييم مجاالت اإلدارة المالية  .الرئيسيةاألداء  األداء ومؤشراتخطط عمل تحسين الصرف والمرتبطة ب

اإلعالن التمويل اإلضافي كفل يو. خطة عمل البرنامجمن علقة باإلدارة المالية وضع تنفيذ اإلجراءات المت 9 والحوكمة. وتلخص الفقرة

ارير المراجعة الخاصة بشركات مياه الشرب والصرف القوائم المالية وتقكذلك و ،وتقارير المراجعةالمالية الخاصة بالبرنامج قوائم العن 

مراجعة داخلية حديثة في كل شركة من شركات مياه الشرب والصرف الصحي الست. وكما  وظيفةالصحي. كما يضمن أيضا تطبيق 

 يعمل بصورة مرضية وفقا لخطة عمل البرنامج.  اتتوريدالالمشتريات وفإن نظام  ،10 في الفقرة نوقش

 

الوثائق و التوريداتوالمشتريات ليل إجراءات ، استنادا لدعلى التمويل اإلضافي المشتريات والتوريداتتنطبق نفس ترتيبات  -36

ِّن تمويل المشروعات االستثماريةفيما عدا  القياسية للعطاءات كو  نهذا القدرات كافية لتنفيذ  وحدة إدارة البرنامج لدى. وم  ِّ كو  تنفذ و. م 

بالجهات المقترضة لبنك الدولي الخاصة المشتريات والتوريدات لالمكون وفقا للوائح  إطار هذافي  المشتريات والتوريداتأنشطة 

المشتريات اتفاقية القرض وخطة ، فضال عن 2017في نوفمبر  روجعتوالتي  2016بتاريخ يوليو  لتمويل المشروعات االستثمارية

قروض الممولة من خالل الومكافحة االحتيال والفساد في المشروعات  منعالتوجيهية حول  المبادئ"إن التي اعتمدها البنك.  اتتوريدالو

دثتوالتي ، 2006أكتوبر  15بتاريخ  "مقدمة من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وقروض ومنح المؤسسة الدولية للتنميةال في يناير  ح 

ِّ على  2016يوليو  1من ابتداء  تطبق  سوف ،2011 كو  ؛ كما أن " المبادئ التوجيهية حول منع ن تمويل المشروعات االستثماريةم 

يوليو  10، والمعدلة بتاريخ 2012فبراير  1"، بتاريخ القائمة على ربط التمويل بالنتائجومكافحة االحتيال والفساد في تمويل البرامج 

المشروع وقام البنك  تنفيذ للثمانية عشر شهرا األولى من اتتوريدمشتريات وخطة  لقد أعدت. وعلى البرنامج ستسري ،2015

 باعتمادها. 

 

ِّن تمويل المشروعات االستثماريةتنفيذ اإلدارة المالية ليدعم العاملون بوحدة إدارة البرنامج  -37 كو  يدعمون عمليات البرنامج وهم  م 

 ،والحفاظ على سجالت الحساباتللمبالغ المنصرفة، عداد عملية اإلو ،ميزانيةالويتضمن ذلك إعداد  ،القائم على ربط التمويل بالنتائج

ن لة طلب إعداد تقارير مالية مؤقتسنويا، ي   ت راجعالقوائم المالية التي بجانب وإعداد التقارير والتنسيق مع المراجع الخارجي.  ِّ كو  م 
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ن تمويل المشروعات طلب إجراء مراجعة واحدة للبرنامج بكامله بما في ذلك ي  كما . أشهركل ثالثة  تمويل المشروعات االستثمارية ِّ كو  م 

 . االستثمارية

 

 تخفيف المخاطرو من المتوقع أن تكون اآلثار البيئية واالجتماعية للتمويل اإلضافي إيجابية ويمكن تقليل .جتماعيواال يالبيئالتقييم  -38

ومن غير  .االستحواذ على األراضيإجراءات بما في ذلك تحديث ، ابير اإلضافيةالنظام الحالي مع اتخاذ بعض التدثار من خالل آلاأو 

 ،المتضرريناألشخاص وأو غير مسبوقة على البيئة  حساسة أو متنوعة عكسيةالمتوقع أن يكون الستثمارات التمويل اإلضافي آثار 

 ستثمارات قد تنطوي على مخاطر بيئية واجتماعية مرتفعة على البرنامج. الستبعاد أية االالزمة تدابير التخذ ت  وس

 

التمويل الثالث التي يشملها محافظات ال( بحيث يغطي 2015إعداد ملحق لتقييم النظام البيئي واالجتماعي للبرنامج )يوليو  -39

تنفيذ التدابير المحرز في تقدم ال( 1) :يلي في الحسبان مع أخذ مابتلك المحافظات اإلضافي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي 

( األنظمة واإلجراءات والقدرات 2) ؛(11في الفقرة  لخصالتي نص عليها تقييم النظام البيئي واالجتماعي وتصميم البرنامج )كما 

ياه الشرب والصرف الصحي المتعلقة بالتمويل اإلضافي في إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية المتعلقة بتنفيذ الخاصة بشركات م

واالستخدام غير القانوني  االستحواذ على األراضيحول  2015( التغييرات التشريعية واإلجرائية منذ عام 3) ؛التمويل اإلضافي

على التغطية الجغرافية تسري نتائجه أن تحليل النظام البيئي واالجتماعي وإلى  َخل ص الملحقد لقوألراضي الدولة ونظام التقييم البيئي. 

 محافظات البرنامج.سياق ل للغايةالسياق البيئي واالجتماعي مشابه إن حيث الجديدة للتمويل اإلضافي 

  

في أحد مواقع اإلنشاءات الخاصة بالبرنامج األساسي، وبعد إجراء تحقيق  2018يونيو  5الحادث المميت الذي وقع بتاريخ  بعد -40

بوضع خطة عمل من عشرة بنود من أجل تدعيم نظام الصحة تمت التوصية بدعم من البنك الدولي،  مستقل لتحليل األسباب الجذرية

عززة للصحة والسالمة المهنية، مثل المبادئ  (1: )ى سبيل المثال ال الحصرعل والسالمة المهنية، تضمنت ما يلي تطبيق معايير م 

التوجيهية للصحة والسالمة البيئية الصادرة عن البنك الدولي، وقانون السالمة والصحة المهنية في الواليات المتحدة األمريكية )إدارة 

التدريب على الصحة والسالمة  تدعيم( 3، )واألشغالايير اإلشراف على التصاريح االلتزام بمع تدعيم( 2السالمة والصحة المهنية(، )

الصحة والسالمة  تدعيمن تدابير يتضمويتم الحكومة المصرية على التزامها بتنفيذ خطة العمل، وهي قيد اإلعداد. أكدت المهنية. ولقد 

المهنية في اإلضافة الملحقة وهي مدرجة في خطة عمل البرنامج، وبروتوكول التحقق من المؤشرات المرتبطة بالصرف، والتصميم 

 المفصل لمكون المساعدة الفنية في التمويل اإلضافي.

 

ن تمويل المشروعات إطار في تي ستقدم ال ةالفنيتركز المساعدة  .المساعدة الفنيةاآلثار البيئية واالجتماعية لمكون  -41 ِّ كو  م 

دور الهيئة  تدعيمباإلضافة إلى  ،وبناء القدرات المتعلقة بإدارة البرنامجلخدمات االستشارية واتوظيف بصفة أساسية على ال االستثمارية

 ةالفنيوت صنف المساعدة لتعريفة. لمالي ونموذج انموذج اال)جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك( و تنظيميةال

 . كما هو موضح أدناه 7.50 وتفعيل منشور سياسة العمليات "ج"للفئة تنتمي  اعلى أنه

 

 7.50 يسري منشور سياسة العملياتعلى الممرات المائية الدولية(: المقامة  مشروعات)ال 7.50منشور سياسة العمليات تطبيق  -42

في تقييم النظم البيئية واالجتماعية في ضوء طبيعة التدخالت وموقعها. غير أن البرنامج والتمويل الوارد على البرنامج وفق التقييم 

ن إحيث  7.50منشور سياسة العمليات )أ( من 7ة وفق الفقر البلدان المتشاطئة اإلضافي يندرجان تحت االستثناء لمتطلبات إشعار

 متشاطئةالتدخالت تتضمن خطة مستمرة وإن كانت ذات نطاق محدود ال تغير بشكل معاكس جودة أو كمية تدفقات المياه إلى البلدان ال

صر في أقصى مصب األخرى. بوجه عام، فإن البرنامج سيؤثر بشكل إيجابي على القنوات والمصارف في مناطق البرنامج. وتقع م

 دلتا النيل.  المياه عند المصب فيمن شأن تدخالت البرنامج أن تحسن من جودة نهر النيل، و

 

 المخاطر 

 

حدثة المنهجية داة األ 3لحق الميقدم  -43 دثتفقد تضح من خالل هذه األداة، . وكما يلتصنيف مخاطر العملياتالم  المخاطر السياسية  ح 

كافة المخاطر األخرى صنيفات وقد ظلت ت المخاطر. خفض تصنيف تعكسوالمخاطر المتعلقة بأصحاب المصلحة ل والتعاقديةالمالية و

التي حاليا والمخاطر الكبيرة المخاطر  ونناقش أدناه. الكبيرةمخاطر الكلي للمخاطر في مرتبة الصنيف تالوظل  ،دون تغييركما هي 

فض تصنيفها.   خ 
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الصرف  عدحيث ي  للبرنامج. ويستفيد التمويل اإلضافي من االلتزام السياسي القوي  دعما قوياالحكومة دم تق المخاطر السياسية. -44

 . "معتدلة"إلى  "كبيرة"المخاطر من  خفض تصنيفولذلك فقد تم  ،أحد البرامج الرئاسية األساسيةالصحي في المناطق الريفية 

 

التالية: ألسباب إلى ا "كبيرة"إلى  "مرتفعة"من  المالية والتعاقديةالمخاطر  يعزى خفض تصنيف .والتعاقديةالمالية المخاطر  -45

 األمريكية( إنشاء مركز لبناء القدرات في الجامعة 2) ؛والوثائق القياسية للعطاءات المشتريات والتوريداتدليل إجراءات  إعداد( 1)

تدريب شركات فضال عن  ،والصرف الصحي الثالث الجديدة قبل تفعيل قرض التمويل اإلضافي مياه الشرببالقاهرة لتدريب شركات 

تعامل مع الشكاوى ال( تدريب المقاولين ووجود آلية 3)؛ البرنامج األساسي في إطاروالصرف الصحي الثالث المشاركة  مياه الشرب

والصرف  مياه الشربإلى شركات المبالغ المالية في تحويل  وحدة إدارة البرنامجالمكتسبة من قبل  ( الخبرة4) ؛لمقاولينخاصة با

االستيعابية ضعف قدرات شركات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة والقدرة لمتبقية الصحي بصورة منتظمة. وتتضمن المخاطر ا

األداء وفقا  اتوسوف تمثل المنح المالية السنوية وتقييمالجودة وارتفاع التكاليف. نقص و تأخر التنفيذللسوق والتي قد تتسبب في 

. احترازي بدرجة أكبروأداء مالي كفاءة خدمات أكثر  لتقديملمؤشرات معينة ضغطا على شركات مياه الشرب والصرف الصحي 

ار البرنامج شركات مياه الشرب والصرف الصحي على عالوة على ذلك، ستساعد القدرة على التنبؤ والتوافر المستمر للتمويل في إط

 القدرات التنفيذ وبناءاستشاري دعم ة من خالل مساعدفتتم تلك المخاطر وفيما يتعلق بإدارة تحقيق المؤشرات المالية المستهدفة. 

 . ينالمكثف والتدريب

 

 ،بناء على خبرة البرنامج في مجال تقديم خدمات المركزية ةإلى معتدل ةمن كبير لمخاطر المتعلقة بأصحاب المصلحةاتم خفض  -46

 دور تدعيمجري لتخطيط واالستثمار. وسيفيما يتعلق باحيث اضطلعت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمسؤوليات أكبر 

 لدى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك. المتابعة والتقييم 

 

المتعلقة باستدامة اإلصالحات والقدرة مسائل الكبيرة بسبب  واالستدامةللتنفيذ الالزمة القدرات المؤسسية تظل مخاطر  -47

بالنسبة لمختلف  امنخفض اواستعدادأقل  اقدرات ودعمالجديدة االستيعابية للتنفيذ. وتمتلك شركات مياه الشرب والصرف الصحي الثالث 

البرنامج تبادل المعرفة بين ستخفف درجة المخاطر، فضال عن  ةالفنيالمساعدة  عن طريقمن خالل الدعم المقدم واإلصالحات. 

 التمويل اإلضافي. لتي يشملها وشركات مياه الشرب والصرف الصحي اساسي ألا

 

المخاطر الناشئة وضمان  االستحواذ على األراضيإجراءات مراجعة  عملية وتعكسكبيرة.  المخاطر البيئية واالجتماعيةوتظل  -48

على تخفيف تلك أن تساعد وتحسين معايير الصحة والسالمة التي من شأنها  ،راجعةم  وتطبيق إجراءات التشغيل القياسية الاعتماد 

  8المخاطر.

 

جيدة مع استرشادية العملية األساسية كانت بمثابة تجربة إن إلى مرتبة "معتدلة" حيث  مخاطر التصميم الفنيخفض تصنيف  -49

تخفيف المخاطر، مما سيسمح بتقدم أفضل يرتكز على الدروس المستفادة من العملية مالئمة لتحديد كافة المخاطر وتطبيق تدابير 

وستحتاج شركات مياه الشرب  ،دةالبرنامج ليغطي ثالث محافظات جديفي توسع ال مسألة حيوية معويظل دعم بناء القدرات األساسية. 

دوات األمن خالل استخدام حدة تلك المخاطر  فتخفدعم قوي خاصة أثناء المراحل األولية. وسوف لوالصرف الصحي الجديدة 

ر من المتابعة والتقييم وإعداد التقاريتحسين ساءلة عن طريق الم تدعيممع  ،لبناء القدرات األساسيفي إطار البرنامج المعدة مواد الو

لضمان عدم وجود تداخل في الوصالت تطبق إجراءات كما قبل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك. 

 عمليات البرنامج.  دليلفي تحدد والتمويل اإلضافي وسساسي األن في المشروع يمشاركتالمحافظتين الالمنزلية التي تم التحقق منها في 

 

معتدلة. وإذا لم  وصنفت كمخاطرلالستثمار في البنية التحتية اآلسيوي البنك المقدم من تمويل التتعلق ب أخرىمخاطر هناك  -50 

هيكلة البرنامج )برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق ستعاد لالستثمار في البنية التحتية، اآلسيوي يتحقق تمويل البنك 

  ( بناء على التمويل المتوافر للبرنامج.والتمويل اإلضافي الريفية

 

 

                                                           
قياسية كما هو تقوم وحدة إدارة البرنامج بمراجعة إجراءات التشغيل القياسية. ويقدم البنك الدعم المطلوب. ويعتمد البنك مراجعات إجراءات التشغيل ال 8

 . 6 النتيجة القائمة على الصرف في إطار المؤشر المرتبط بالصرف رقم وارد في
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  المتطلبات المؤسسية للبنك الدولي -خامسا 

 

. وبالرغم من وتنفيذها اطنين في تصميم المشروعاتمشاركة المو تدعيمعدة أنشطة لساسي ألاقدم البرنامج  النوع االجتماعي. -51

تشارك النساء في كثير من األحيان أو بشكل عميق مثل نظرائهن من الرجال. وفي المحافظات ذلك، وفي العديد من الحاالت، لم 

 وأثناءإجمالي عدد األعضاء، ( من 1229من  278)فقط  في المائة 21بلغت نسبة عضوية اإلناث في اللجنة المجتمعية  ،الثالث

في المزيد من التدابير سيتم إدراج ثغرات، تلك المعالجة فقط. ولفي المائة  17.2بلغت نسبة الحضور من اإلناث  يةفعاليات التشاورال

ما قررة وتتضمن األنشطة الم للبرنامج.مساواة بين الجنسين من خالل خطة عمل البرنامج لتعميق أبعاد الوتفعيلها التمويل اإلضافي 

ي عمليات التصميم دورها فوتتبع مرأة ( تحديد أدوار واضحة لمنتديات ال2) ؛مستوى المحافظاتعلى  مرأة( إنشاء منتديات لل1يلي: )

إنشاء قواعد بيانات مصنفة حسب النوع ( 4) ؛تمثيل المرأة في اللجان المجتمعية المحلية الحالية والمستقبلية تدعيم( 3) ؛واتخاذ القرار

وفي الفعاليات التشاورية المستفيدات من النساء ومشاركة المرأة في مثل، بالنوع االجتماعي )االجتماعي لمتابعة المؤشرات المتعلقة 

البرنامج تمثيل المرأة في اللجان المجتمعية المحلية والمنتديات من خالل مؤشرات مخصصة ومتضمنة  رصد. وسي(آلية تسوية المظالم

 في إطار النتائج. 

 

فقط من  في المائة 7.6 بشركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات الستموظفات تمثل نسبة ال ،في الوقت الحالي -52

 من خاللتقوم شركات مياه الشرب والصرف الصحي بجهود لزيادة تمثيل المرأة  ،وفي إطار التمويل اإلضافيإجمالي عدد العاملين. 

واجه التعامل مع القيود المهنية التي تفي خطة عمل المشروع(. وسيتم  وردللعمل في األنشطة المتعلقة بالبرنامج )كما  استقدام موظفات

 -عن غير قصد -النساء قد تحرم أو تثنيأعلى ومعايير التوظيف والتي وظيفية مسارات الترقي إلى مستويات عدم وضوح المرأة )مثل 

إجراءات أو  مراجعة سياسات وإجراءات التوظيف )مثل متطلباتعلى سبيل المثال ال الحصر:  لمن خال وذلك يفة(التقدم للوظ نع

 الخاصة بالمرأة. األخرى وأنشطة التمكين معين الخيارات المتعلقة بتدريب  دراسةو، إجراءات قواعد بيانات الموارد البشرية(والترقي، 

 

يرتبط طار وما األمتساقط انخفاض أن تتسبب التغيرات المناخية في من المتوقع  المناخية والكوارث. إدارة مخاطر التغيرات -53

المياه المالحة.  اقتحامتسبب بدوره في يارتفاع منسوب مياه البحر والتي قد فضال عن  ،بذلك من زيادة في حاالت الجفاف في دلتا النيل

من المتوقع أن تتسبب التغيرات المناخية أيضا في زيادة العواصف المطيرة المفاجئة التي فطار األموبالرغم من تناقص متوسط سقوط 

. وقد تتسبب التغيرات المناخية 2015تتسبب في حدوث فيضانات في المناطق الحضرية كما حدث في شمال دلتا النيل في عام قد 

نافع تنبع الم .لتنظيف والتبريدألغراض ااستهالك المياه زيادة في صحبها ي الحر والتييادة العواصف الترابية وموجات أيضا في ز

قادرة على و تصميم محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحديد مواقعها للتأكد من أنها مرنة منمع تلك التغيرات لتكيف المشتركة ل

ما يلي: تحديد مواقع أصول الصرف الصحي الجديدة في المناطق  ستتخذالتدابير التي بعض التكيف مع أي من هذه التغيرات. وتتضمن 

. وستؤدي علىأكثر تكيفا مع درجات الحرارة األ ة لتصبحبيولوجيالمعالجة الغير المعرضة الرتفاع منسوب مياه البحر، وتصميم 

البنية ستؤدي المائية. ومرات لتدفقات الملوثة إلى الممع خفض اإلى تحسين الجودة البيئية أفضل جودة مستويات ة ذات السائلنفايات ال

فضل للفيضانات الناتجة عن األتصريف المن خالل تكيف على المستهدفة تحسين قدرة القرى الإلى التحتية الجيدة للصرف الصحي 

على برنامج قدرة سكان منطقة الإيجاز، ستزيد زيادة مياه التنظيف المستخدمة بعد العواصف الرملية. بخالل ، ومن العارمة العواصف

للتعامل مع تزايد اإلجهاد المائي  برنامجالتكيف مع تغير المناخ بشكل كبير من خالل مجموعة من التدابير المعتمدة في إطار هذا ال

تدابير توفير الطاقة في المرافق، استحداث  عن طريقآثار تغير المناخ تخفيف خالل  منوالفيضانات. كما يمكن تحقيق منافع مشتركة 

دفع أسعار أعلى إلى المرافق تجبر والتي من المتوقع أن تحظى بزخم كبير من خالل إصالحات الطاقة في جميع أنحاء البالد والتي 

 للطاقة.

 

ألن خدمات الصرف الصحي ستحسن  ،المناخية قابلية التضرر من التغيراتتخفيف  إلىأنشطة المشروع بصفة خاصة تهدف  -54

. ويوفر المؤشر المشمولة بالخدمةالمحلية ي المجتمعات زيادة إمكانات الصرف الصحي فمن خالل  لتغير المناخالقدرة على التصدي 

في إطار المؤشر  ة عمل تحسين األداءخطتضمن تو ،المشمولة بالخدمةلقرى الصحي باصرف ال إمكانات 1الصرف رقم المرتبط ب

كم من الشبكة  100 في نطاقمياه المجاري طفح لحاالت  األداء الرئيسيةعملية متابعة خاصة لمؤشرات  3الصرف رقم المرتبط ب

معالجة ل امهمتكيفيا  إجراء  الطفح منع هذا  وأالتدابير الخاصة بتقليل  تدعيمعملية وتعد (. 2رقم  األداء الرئيسيخالل كل عام )مؤشر 

 . أوجه الضعف المتعلقة بالتغيرات المناخية
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الصرف خاصة من خالل المؤشرين المرتبطين ب، اءة ونظافةتدابير لجعل قطاع المياه أكثر كفنفيذ التمويل اإلضافي دعم تيتولى  -55

متابعة تشغيلية للوفاء بالمعايير التشغيلية  عمل تحسين األداء ط، تقدم خط3الصرف رقم المرتبط ب. وفي إطار المؤشر 5و 3 يرقم

تحسين الكفاءة  عامةبصورة  3 رقم الصرفالمرتبط بكما يدعم المؤشر  .الصرف حكومة المصرية الخاصة بمحطات معالجة مياهلل

مياه الشرب  شركاتثر كفاءة من قبل كأاستخدام  يؤدي إلىحتمل أن هو ما يياه الشرب والصرف الصحي وشركات مالتشغيلية والمالية ل

وشراء معدات عالية الجودة من خالل تحسين التصميم الفني يمكن أن يتحقق ذلك اقد الطاقة والمياه. وووالصرف الصحي للطاقة وتقليل ف

فإن إدخال تعديالت قليلة وبسيطة على اإلجراءات التشغيلية قد  ،المشروعات المماثلة خبرات. وبناء على المرافق بكفاءة أكبرتشغيل و

قد زيادة أسعار الطاقة( بينما  على أثراإلدارة من )وخاصة عند دعمها بالتزام قوي  في المائة 10بنسبة  الطاقة استهالكيؤدي إلى تقليل 

 في المائة 10نسبة طاقة بصورة أكبر إلى زيادة بلل تكنولوجيات موفرةلتطبيق  10المعداتواصفات ورفع م 9يؤدي تحسين تصميم الشبكة

الصرف المرتبط بفي إطار المؤشر في المائة  20تحسين التشغيل قدره جراء مالي توفير طاقة محتمل عني إجفي استخدام الطاقة )وهو ما ي

 دراسات تحليليةبتسترشد استراتيجية قومية لمياه الشرب والصرف الصحي  توضع، 5الصرف رقم المرتبط بووفقا للمؤشر (. 3رقم 

إمدادات المياه، فإن زيادة كفاءة إمدادات المياه ستؤدي إلى تخفيف آثار حاالت الجفاف والعواصف الرملية. عالوة على فيما يتعلق ب. وعدة

عن اآلثار البيئية بما في ذلك تخفيف آثار التغيرات المناخية وتدابير دراسات  ستجرىاالستراتيجية،  إلفادةالعمل التحليلي كجزء من وذلك، 

جهاز دور  تدعيمتمويل المشروع االستثماري إلى مكون و 7الصرف رقم المرتبط بالمؤشر من كل . ويهدف مع تلك التغيرات التكيف

الخاص بالمرافق. إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي في تفعيل نظام معلومات تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك 

وستقوم تلك األنظمة، من بين أمور أخرى، بتعزيز الكفاءة التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بناء على تتبع المؤشرات 

المياه واقد )كما أشير آنفا( وتقليل انسداد المجاري وف كفاءة استخدام الطاقةالسائلة ورفع نفايات دف إلى تحسين جودة ال، والتي ته11البيئية

 . 9ملحق المزيد من التفاصيل في ال. ويمكن االطالع على عارمةبعد حدوث عواصف  الطارئ وتحسين الصرفالتي ال تدر إيرادا 

  

نشطة المتعلقة بمشاركة المواطنين في شركات مياه الشرب والصرف تنفذ العديد من األفي إطار البرنامج،  المواطنين.مشاركة  -56

توجيهية جديدة خاصة بمشاركة  مبادئوتنفيذ  إعدادكة وفي هيئات القطاع األخرى ذات الصلة. وتتضمن تلك األنشطة شارِّ الصحي الم  

الحالية  اشرباالتصال المخطوط  تدعيمو ،والتشاور المجتمعي واألنشطة/اإلجراءات ذات الصلة( تقاسم المعلومات تناولالمواطنين )ت

البرنامج نفيذ الخاصة بالتعامل مع الشكاوى وإنشاء لجان مجتمعية محلية. وتعتمد شركات مياه الشرب والصرف الصحي التي تقوم بت

عدةالتوجيهية لمشاركة المواطنين  المبادئ( 1) :على ( 2)؛ وتهالتواصل مع المجتمع ومشارك تدعيم( لحسب الحاجةالمحدثة )و الم 

مفهوم  بةالمظالم. وسيتم تجرتسوية الحالية الخاصة بالتعامل مع الشكاوى و التصال المباشرخطوط االمتعلقة بى بها وص  التحسينات الم  

وتفعيلها من خالل خطة عمل  اللجان المجتمعية المحليةفي التمويل اإلضافي باستخدام آليات مثل  ومتابعتهم المواطنين مراجعة

 البرنامج. 

 

في ساسية الجديدة المتعلقة بمشاركة المواطنين تماثل قدرة الشركات الثالث األالثالث إن قدرات شركات المياه والصرف الصحي  -57

قدرات شركات لدعم قدم الوسي ،د التمويل اإلضافي من أنشطة مشاركة المواطنين القوية وإصالحات البرنامجبداية البرنامج. وسوف يستفي

المتبادل بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي المستهدفة بتقاسم الخبرات التفاعل وسيسمح مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة. 

ذات الصلة بالمشروع،  آلية تسوية المظالمو آلية التعامل مع الشكاوىالمقاييس المصممة المتعلقة بمشاركة المواطنين )مثل  تدعيملضمان 

 مياه الشرب والصرف الصحي المشاركة. وردود فعل المستفيدين( وإضفاء الطابع المؤسسي عليها في جميع شركات

 

اللجان المجتمعية المحلية للمجموعات الضعيفة  وجود تمثيل فيوقد بذلت شركات مياه الشرب والصرف الصحي جهودا لضمان  -58

وإجراء مناقشات مفتوحة. كما تعتبر اللجان للمداوالت بما في ذلك النساء والشباب. وتوفر اجتماعات اللجان المجتمعية المحلية فرصة 

الحصول على الموافقات في ة وزيادة الوعي والمساعد االستحواذ على األراضيعملية المجتمعية المحلية مجاال مهما أيضا لتيسير 

 المطلوبة. 

 

                                                           
يم أفضل تشتمل التدابير التي تعتمد عادة في تصميم الشبكة على إمكانية استخدام الشبكات قليلة العمق مع المضخات الصغيرة في غرف التفتيش وتصم 9

 ألحواض التجميع بمحطات الضخ.
حقق وفورات تطاقة من خالل المضخات ومراوح تهوية الصرف والخالطات وأجهزة المختبرات وما إلى ذلك، يمكن أن كفاءة استهالك الزيادة إن  10

 كبيرة في الطاقة.

 
11
 .6يرد المزيد من التأكيد على ذلك في الملحق  
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  المظالممعالجة 

 

بالمشروعات التي يدعمها البنك الدولي أن يتقدموا بشكاوى إلى آليات أثروا سلبا  تيمكن للمجتمعات واألفراد الذين يعتقدون أنهم  -59

المظالم أن معالجة المظالم التابعة للبنك الدولي. وتضمن خدمة معالجة دائرة المظالم الحالية على مستوى المشروع أو إلى معالجة 

المشروع ت جراء تأثرالتي ويمكن للمجتمعات  المتعلقة بالمشروع.مسائل ال الجةعمعلى الفور من أجل  المستلمة تراجعالشكاوى 

أو قد يقع نتيجة عدم الضرر قد وقع كان والتي تقرر ما إذا  ،واهم إلى هيئة التفتيش المستقلة بالبنك الدولياتقديم شك األفرادكذلك و

تلك التزام البنك الدولي بالسياسات واإلجراءات. ويمكن تقديم الشكاوى في أي وقت بعد اطالع البنك الدولي بصورة مباشرة على 

المظالم معالجة دائرة الفرصة للرد. وللحصول على معلومات بشأن كيفية تقديم الشكاوى إلى إدارة البنك الدولي  جهاز وإعطاءالمسائل 

وللحصول على معلومات حول كيفية تقديم الشكاوى  .http://www.worldbank.org/GRS :موقعالفي البنك الدولي نرجو زيارة 

  .www.inspectionpanel.org :موقعالالدولي يرجى زيارة للبنك  تابعةال تفتيشالإلى هيئة 

http://www.worldbank.org/GRS
http://www.inspectionpanel.org/
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 ومؤشرات المتابعةعدل : إطار النتائج الم  1 ملحقال

في المناطق الريفية في محافظات مختارة في جمهورية  خدمات الصرف الصحي وتحسينهاعلى صول حتحسين الالمؤسسات والسياسات من أجل  تدعيم: للبرنامجاإلنمائي الهدف 

 مصر العربية.

 

 للمشروع وفقا لألهداف/النتائجاإلنمائي مؤشرات الهدف   اإلجراء

)المؤشرات الرئيسية لقياس إنجاز كل جانب من جوانب بيان الهدف 

 للمشروع(اإلنمائي 

رقم المؤشر 

المرتبط 

 الصرفب

 أساسي

 )نعم/ال(

خط  وحدة القياس

 األساس

(2015) 

 الهدف النهائي

(2023) 

التغيير مبررات 

 األصل عن

 

نقح   م 

 : 1الهدف 

تحسين المؤسسات ل تدعيم

خدمات الصرف  لحصول علىا

 المناطق الريفيةالصحي في 

وتحسينها في المحافظات 

 المشاركة في مصر

تزويد األفراد بإمكانية الوصول  .1

إلى "مرافق الصرف الصحي 

حسنة" في إطار البرنامج )العدد، الم  

 مصنفة حسب النوع االجتماعي(

 رقم نعم 

 

 نسبة

0 1,726,665 

(862,000) 

 في المائة 50

التوسع في المشروع 

ليشمل شركات مياه 

صرف الشرب وال

جديدة الصحي ال

 وقرى جديدة

نقح  المعدل التشغيلي لشركات مياه  .2 م 

 الشرب والصرف الصحي*

 

مؤشر األداء 

في الرئيسي 

إطار المؤشر 

المرتبط 

الصرف ب

 3رقم 

 

 84.3 نسبة 

 

التحديث بما يتضمن  100 

شركات من األرقام 

مياه الشرب 

 والصرف الصحي

 . كافة

نقح   :2الهدف  م 

تحسين السياسات ل تدعيم

خدمات الصرف  الحصول على

المناطق الريفية في الصحي 

المحافظات وتحسينها في 

 المشاركة في مصر

قطاع المياه القومية لستراتيجية . اال3

 التي اعتمدتهاوالصرف الصحي 

وزارة اإلسكان والمرافق 

 والمجتمعات العمرانية*

االستراتيجية   يتوافر ال نص  5.2

القومية لقطاع 

مياه الشرب 

والصرف 

الصحي 

 المعتمدة

 

التوسع في نطاق 

المشروع ليعكس 

 رغبة الحكومة

في وضع  المصرية

استراتيجية قطاعية 

واحدة لضمان القيام 

باإلصالح الكامل 

 .للقطاع
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القطاع  سنوية حول متابعةتقارير . 4  جديد

جهاز تنظيم مياه الشرب يتولى 

 والصرف الصحي وحماية المستهلك

 *إعدادها

حتى يعكس أ ضيف  3 0 رقم  7.4

التركيز على  ازدياد

بناء قدرات جهاز 

الشرب تنظيم مياه 

والصرف الصحي 

 وحماية المستهلك.

 

 

 مؤشرات النتائج المتوسطة وفقا لمجال النتائج اإلجراء

 

رقم 

المؤشر 

المرتبط 

 الصرفب

 أساسي

 

 خط األساس وحدة القياس

 (2015) 

الهدف النهائي 

(2023) 

 األصلالتغيير عن مبررات 

نقح  : 1مجال النتائج  م 

إلى  النفاذتحسين 

 الصرف الصحي

وفعالة منزلية جديدة  وصالت. 1

الصحي العاملة  شبكات الصرفب

)بنسبة مئوية في المناطق 

 *12 المجاورة(

 رقم  1

 

 نسبة

 

0 345,317 

 

10 

التوسع في نطاق المشروع 

شرب الليشمل شركات مياه 

جديدة وقرى الصحي الصرف الو

وصلة منزلية ألف  167جديدة )

 و األساسيفي إطار البرنامج 

وصلة في إطار  317178

 (.التمويل اإلضافي

 مستبعد

 

وصالت مياه الصرف الصحي . 2

المنزلية الجديدة التي تم إنشاؤها 

 في إطار البرنامج *

1   0  

(150,000) 

 تكرار للمؤشر السابق.

نقح  : 2مجال النتائج  م 

األنظمة تحسين 

عدد شركات مياه الشرب . 3

والصرف الصحي التي تستوفي 

لتعكس التغييرات تمت مراجعتها  6 0 رقم  3

التقييم السنوى لألداء  في نظام

                                                           
12
وبالنسبة للتمويل  –ألفا(  167) 7ألف(، السنة  100) 6ألفا(؛ السنة  50)5آالف(؛ السنة  10) 4(؛ السنة 0) 3(؛ السنة 0) 2(؛ السنة 0) 1للبرنامج األصلي: السنة  -األهداف السنوية للوصالت المنزلية  

 (.178317) 5ألفا(؛ السنة  120) 4ألفا(؛ السنة  38)3(؛ السنة 9000) 2(، السنة 0) 1اإلضافي السنة 
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 مؤشرات النتائج المتوسطة وفقا لمجال النتائج اإلجراء

 

رقم 

المؤشر 

المرتبط 

 الصرفب

 أساسي

 

 خط األساس وحدة القياس

 (2015) 

الهدف النهائي 

(2023) 

 األصلالتغيير عن مبررات 

والممارسات 

لخاصة التشغيلية ا

بشركات مياه 

الشرب والصرف 

 الصحي

الحد األدنى من معايير التقييم 

  السنوي لألداء *

وإضافة ثالث شركات مياه 

 وصرف صحي جديدةشرب 

شركات  التحصيل فيكفاءة . 4 جديد

مياه الشرب والصرف الصحي 

 المشاركة *

مؤشر 

األداء 

 الرئيسي

في إطار 

المؤشر 

المرتبط 

الصرف ب

 3رقم 

 نيتحسلمؤشر جديد لتسجيل  الحقا ي حدد 13الحقا ي حدد نسبة 

أداء شركات مياه الشرب قياس 

 والصرف الصحي.

كل عملية إتمام الكفاءة في . 5 جديد

  * مشتريات وتوريدات
مؤشر 

األداء 

 الرئيسي

في إطار 

المؤشر 

المرتبط 

بالصرف 

 3رقم 

ن يمؤشر جديد لتسجيل لتحس الحقاي حدد  الحقاي حدد  نسبة 

أداء شركات مياه الشرب قياس 

 والصرف الصحي.

نقح   م 

 مستبعد أ( 
 

نقح ب(    م 

تصنيف مشاركة المواطنين ):  6

 كلما أمكن( القيم حسب الجنس

 المفعلةآلية التظلم  (أ

مؤشر 

األداء 

 الرئيسي

في إطار 

المؤشر 

  

 نعم/الأ( 

 

 ال أ(

 

 نعم أ(

 الحقا ب( يحدد

تبسيط المؤشر الثالث لمشاركة 

المواطنين لتسجيل األنشطة 

الرئيسية ذات الصلة، وللتعبير 

                                                           
 .3التقييم السنوي لألداء/خطة عمل تحسين البرنامج، بحلول نهاية السنة  تحديدها كجزء من عملية سيتم تحديث خطوط األساس واألهداف وإدراجها في إطار النتائج بمجرد 13
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 مؤشرات النتائج المتوسطة وفقا لمجال النتائج اإلجراء

 

رقم 

المؤشر 

المرتبط 

 الصرفب

 أساسي

 

 خط األساس وحدة القياس

 (2015) 

الهدف النهائي 

(2023) 

 األصلالتغيير عن مبررات 

 ج( ال يوجد تغيير 

 جديده( و( د(  
 

بطاقة مالحظات المستفيدين /  (ب

إجراء دراسة  / تقييم آراء المواطن

 * لرضاحول ااستقصائية 

المقدمة ج( النسبة المئوية للشكاوى 

شركات مياه الشرب والصرف ل

خالل  تحسمالصحي والتي 

 ساعة * 24

د( مشاركة المرأة في أنشطة 

اللجان المجتمعية التشاور في 

 ةالمحلي

المنتديات النسائية التي أنشئت ( ـه

أو تنفيذ  وشاركت في تصميم

 المشروع

المرتبط 

الصرف ب

 314رقم 

 15نسبة ب(

 

 نسبةج( 

 د( نسبة

 

 رقم (ـه

 رقم و(

 

 16الحقا ب( يحدد

 

 17الحقا ج( تحدد

 في المائة 17 د(

 

 0 (ـه

 18الحقاتحدد و( 

 

 الحقاج( تحدد 

 في المائة 45 (د

 

 0 (ـه

 الحقاحدد و( ت

لحكومة المتزايد لطموح العن 

 المصرية.

بطاقة تقييم توسيع نطاق ب( 

شركات  لتشمل آراء المواطن

مياه الشرب والصرف الصحي 

الجديدة كوسيلة لقياس أداء 

شركات مياه الشرب والصرف 

الصحي وقياس مدى مساءلتها 

  أمام المواطنين.

لزيادة أضيفت ( و )و( ـه) د(

التركيز على مشاركة المرأة في 

أنشطة مشاركة المواطنين 

 .االجتماعي اإلدماجو

                                                           
14
 الل أربع وعشرين ساعة.تتضمن عملية تحسين أداء البرنامج وجود هدف لشركات مياه الشرب والصرف الصحي يتعلق بمعالجة المظالم؛ أي نسبة الشكاوى التي تحسم في خ 

من شركات مياه الشرب والصرف الصحي وستكرر على دورات )تحدد الحقا(. المؤشر الذي يجب رصده هو  6التمويل اإلضافي في  من 1قصائية بشأن بطاقة تقييم آراء المواطن في السنة إعداد دراسة است 15
 . زيادة نسبة استجابة شركات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين

  .أساسي خاص ببطاقة تقييم آراء المواطنتقييم في طور التعاقد مع خبير استشاري إلجراء  وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التمويل اإلضافي، كانت أثناء إعداد 16

17
 .3البرنامج، بحلول نهاية السنة تحديث خطوط األساس واألهداف وإدراجها في إطار النتائج بمجرد تحديدها كجزء من عملية التقييم السنوي لألداء/خطة عمل تحسين  

 
في هذه المرحلة، فإن وحدات تنفيذ المشروع لم تتشكل بعد وبالتالي فإن ينظر هذا المؤشر في النساء العامالت في أنشطة متعلقة بالبرنامج، بما في ذلك العاملون به، وكذا العاملون في وحدات تنفيذ المشروع. و 18

شروع وبصفة خاصة للمهام التي ارة المشروع غير معلوم. وسيتعاون فريق البنك مع وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضمان توظيف إناث في وحدات تنفيذ المعدد النساء العامالت في وحدات إد
المشروع في خالل سنة من تفعيل هذا البرنامج مع رفع الهدف لمستوى أعلى ليظهر تمثيال تتطلب التفاعل مع المجتمعات المحلية وزيادة الوعي. وسوف ي حدث هذا المؤشر في مرحلة تشكيل فريق وحدات تنفيذ 

 أكبر للعامالت. 
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 مؤشرات النتائج المتوسطة وفقا لمجال النتائج اإلجراء

 

رقم 

المؤشر 

المرتبط 

 الصرفب

 أساسي

 

 خط األساس وحدة القياس

 (2015) 

الهدف النهائي 

(2023) 

 األصلالتغيير عن مبررات 

موظفات على مستوى وحدات و( 
المشروع وشركات مياه تنفيذ 

الصحي الشرب والصرف 
 مشاركة النساء(* )العدد،

نقح  عدد شركات مياه الشرب . 7 م 

والصرف الصحي التي دربت 

موظفيها على دليل إجراءات 

ووثائق المشتريات والتوريدات 

العطاءات القياسية وآلية معالجة 

 الشكاوى

ليعكس المواد  إجراء التعديل 6 0 رقم  

في إطار التشغيلية المعدة 

  األساسي.البرنامج 

نقح  محطات معالجة مياه . تشغيل 8 م 

الصرف الصحي في المحافظات 

وفقا للمعايير المشاركة المصرية 

 2*المصرية

مأخوذة  اأرقام التحديثيشمل  الحقايحدد  5الحقا يحدد نسبة  319

من شركات مياه الشرب 

والصرف الصحي الجديدة. 

النص ليعكس أن يراجع و

فقط هي المحافظات المشاركة 

 التي يتم رصدها.

نقح  مجال النتائج رقم  م 

إطار  تدعيم: 3

 القطاع الوطني

النموذج المالي وهيكل . 9

وزارة  اللذان اعتمدتهماالتعريفات 

اإلسكان والمرافق والمجتمعات 

 العمرانية

النموذج المالي  ال نص  8

وهيكل 

اللذان التعريفات 

وزارة  اعتمدتهما

اإلسكان 

والمرافق 

العمل اإلضافي  المراجعةتعكس 

الذي يتعين االضطالع به في 

 هذا المجال.

                                                           
19
  .في إطار خطة عمل تحسين البرنامج تقوم شركات مياه الشرب والصرف الصحي برصد نسبة عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي 
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 مؤشرات النتائج المتوسطة وفقا لمجال النتائج اإلجراء

 

رقم 

المؤشر 

المرتبط 

 الصرفب

 أساسي

 

 خط األساس وحدة القياس

 (2015) 

الهدف النهائي 

(2023) 

 األصلالتغيير عن مبررات 

والمجتمعات 

 العمرانية 

 مستبعد

 

إنشاء وحدة إلدارة المشروع . 10 

البرنامج القومي  وضعها ب منوط

الريفية للصرف الصحي بالمناطق 

قومية االستراتيجية التنسيقه مع و

للصرف الصحي في المناطق 

 الريفية *

مؤشر آخر حول ه ببدل است   نعم ال نعم/ال  5.1

مدادات قومية إلاالستراتيجية ال

مؤشر ) مياه والصرف الصحيال

اإلنمائي في الهدف  3رقم 

 (للمشروع

نقح  تنفيذ إجراءات التشغيل . 11  م 

لالستحواذ على األراضي قياسية ال

في إطار شركات مياه الشرب 

والصرف الصحي المشاركة والتي 

تنفذها وزارة اإلسكان والمرافق 

ومذكرة  *والمجتمعات العمرانية

التفاهم المشتركة الموقعة بين 

 الوزارات

لتسجيل البعد التنفيذي  المراجعة نعم ال نص  6

االستحواذ على جراءات إل

 .األراضي

بشأن  إنشاء نظام معلومات. 12  جديد

 والصرف الصحي مياهالإمدادات 

جهاز تنظيم مياه الشرب من قبل 

والصرف الصحي وحماية 

ويعمل على المستوى المستهلك 

 الوطني

يضاف لتسجيل إنشاء نظام  نعم ال نعم/ال  7.3

مياه الإمدادات  بشأن معلومات

 والصرف الصحي

القائم على وثيقة تقييم مشروع البرنامج  ،، برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية3 الملحقالصرف )المرتبطة بفي بروتوكول التحقق من المؤشرات  يحدد*

 (2015يوليو  ،ربط التمويل بالنتائج
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 *خطة المتابعة والتقييم: مؤشرات النتائج المتوسطة

 الوصف )التعريف الواضح، الخ( المؤشر )رقم(اسم 
 

منهجية جمع  مصدر البيانات معدل التواتر

 البيانات

المسؤولية 

عن جمع 

 البيانات

 التغيير مبررات

النموذج : 9مؤشر النتائج المتوسطة رقم 

 مااعتمدتهاللذان المالي وهيكل التعريفة 

والمرافق والمجتمعات  وزارة اإلسكان

 .ومجلس الوزراء العمرانية

 

نموذج مالي وطني ومحلي يتضمن جميع اإليرادات 

وتكاليف التشغيل والصيانة المتعلقة بتقديم الخدمات. 

وضع هياكل ومستويات التعريفة لضمان القدرة على 

. استرداد التكلفة على نحو مستدامتحمل التكاليف و

عات لمدة خمس سنوات بناء نماذج تفاعلية وتقديم توق

 على الممارسات الدولية الجيدة.

حسابات  نصف سنوي

شركات مياه 

الشرب 

والصرف 

 الصحي

 راجعة.الم  

تجميع حسابات 

شركات مياه 

الشرب والصرف 

 راجعةالم   الصحي

جهاز تنظيم 

مياه الشرب 

والصرف 

الصحي 

وحماية 

 المستهلك

صالحات اإلتعميق 

القطاع تمويل المتصلة ب

وتسهيل زيادة استدامة 

تقديم الخدمات بعد فترة 

التضخم وتخفيض قيمة 

 العملة

 (:ـه)6مؤشر النتائج المتوسطة رقم 

شاركت المنتديات النسائية المنشأة والتي 

 ع أو تنفيذه في تصميم المشرو

على أي مستوى،  المنشأةعدد المنتديات النسائية 

لدعم التواصل المجتمعي مع شركات مياه الشرب 

 والصرف الصحي. 

إنشاء قرارات  نصف سنوي 

 المرأةمنتديات 

 منكل تتولى 

الشركة القابضة 

لمياه الشرب 

والصرف الصحي 

وحدة إدارة و

جمع  البرنامج

القرارات الخاصة 

بإنشاء منتديات 

ت ضمن و ؛المرأة

في التقرير 

 المرحلي. 

 

وحدة إدارة 

 البرنامج

والشركة 

القابضة لمياه 

الشرب 

والصرف 

الصحي 

وشركات مياه 

الشرب 

والصرف 

 الصحي

 

للسماح  المؤشرأضيف 

بزيادة التركيز على 

منتديات المرأة في 

 األساسي.البرنامج 

عدد  :7مؤشر النتائج المتوسطة رقم 

شركات مياه الشرب والصرف الصحي 

العاملين بها على قامت بتدريب التي 

المشتريات والتوريدات  دليلإجراءات 

عدد شركات مياه الشرب والصرف الصحي التي 

قامت بتدريب الموظفين على دليل إجراءات 

العطاءات القياسية ووثائق  المشتريات والتوريدات

حضور القوائم  سنويا

في دورات 

تدريب 

البرنامج 

حضور القوائم 

لمختلف أنواع 

التدريب والتي 

وحدة إدارة  أعدتها

وحدة إدارة 

 البرنامج

والشركة 

القابضة لمياه 

هذه الموارد في  إعدادبعد 

، البرنامج األساسيإطار 

الهدف اآلن هو أصبح 
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ووثائق العطاءات القياسية وآلية معالجة 

 الشكاوى.

 

كلها في إطار  أعدتوآلية معالجة الشكاوى )والتي 

 .(ساسيألالبرنامج ا

وبرنامج مركز 

قدرات ال

الجامعة ب

األمريكية 

 بالقاهرة

 

والشركة  البرنامج

القابضة لمياه 

الشرب والصرف 

 الصحي.

 

الشرب 

والصرف 

الصحي 

وشركات مياه 

الشرب 

والصرف 

 الصحي

مركز 

قدرات ال

الجامعة ب

األمريكية 

 بالقاهرة

ي إطار فعيل فضمان الت

 التمويل اإلضافي.

تنفيذ :11مؤشر النتائج المتوسطة رقم 

لالستحواذ على إجراءات التشغيل القياسية 

في إطار شركات مياه الشرب األراضي 

 والتي تنفذها المشاركة والصرف الصحي

والمرافق والمجتمعات  وزارة اإلسكان

بين الموقعة * ومذكرة التفاهم العمرانية 

  .ترااالوز

 

البرنامج جراءات التشغيل القياسية في إطار إعداد إ

، بعد وضع التعريفات الواردة في األساسي

المرتبطة بروتوكول التحقق من المؤشرات 

 الصرف.ب

سوف تعمل مذكرة التفاهم المشتركة بين الوزارات 

تفعيل إجراءات التشغيل القياسية المعتمدة على 

الستخدامها في إطار البرنامج القومي للصرف 

الصحي بالمناطق الريفية فيما يتعلق بجميع 

 الوزارات المعنية

شركة  واحدة مرة

استشارية 

 إلدارة البرنامج

(PMCF ) 

 

الموافقة على 

مذكرة التفاهم بين 

الوزارات ذات 

الصلة كما هو 

في  حموض

وتوكول البر

حدث للتحقق الم  

من المؤشرات 

المرتبطة 

 الصرفب

شركة 

استشارية 

إلدارة 

 البرنامج

 

إجراءات  إعدادبعد 

التشغيل القياسية في إطار 

، فإن يالرئيسالبرنامج ا

الهدف اآلن هو ضمان 

في إطار التمويل فعيله ت

 اإلضافي.

إنشاء  :12مؤشر النتائج المتوسطة رقم 

مياه الإمدادات بشأن نظام معلومات 

والصرف الصحي من قبل جهاز تنظيم 

مياه الشرب والصرف الصحي وحماية 

 على المستوى الوطني.  مفعلالمستهلك و

جهاز تنظيم أن ي مكن  هذامعلومات النظام  من شأن

مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك 

قواعد معيارية نظام  ءأداء القطاع وإنشامن تتبع 

من جمع بيانات نظام المعلومات يتضمن ؛ كما وطني

 لتقارير السنوية. أجل إعداد ا

 

جهاز تنظيم  ة واحدة مر

مياه الشرب 

والصرف 

الصحي 

وحماية 

 المستهلك

إنشاء نظام 

بشأن معلومات 

مياه الإمدادات 

والصرف الصحي 

وهو يعمل اآلن 

في  وردكما 

البروتوكول 

جهة التحقق 

  المستقلة

ليعكس  المؤشرضيف أ

األولويات الموسعة في 

 إطار التمويل اإلضافي
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حدث للتحقق الم  

من المؤشرات 

المرتبطة 

 الصرف ب

وثيقة تقييم مشروع البرنامج  ،، برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية3 الملحق)الصرف ب المرتبطةمؤشرات أخرى في بروتوكول التحقق من المؤشرات حددت *

 .(2015يوليو  ،القائم على ربط التمويل بالنتائج

 

 وبروتوكوالت التحقق ذات الصلةترتيبات الو: المؤشرات المرتبطة بالصرف 2ملحق ال

 الصرفالمرتبطة ب النتائج الممتدة/: جدول المؤشرات1-2 جدولال

 في إطار التمويل اإلضافيأضيفت الصرف التي المرتبطة بالصرف/النتائج المرتبطة ب*األجزاء المظللة من الجدول تمثل المؤشرات 

                                                           
20

  وصلة منزلية في إطار التمويل اإلضافي. 178317البرنامج األصلي و ألف وصلة منزلية في إطار  167 

الفئة )بما في ذلك المؤشرات المرتبطة 

 (حسب الحاجةبالصرف 

 

 النتائج المرتبطة بالصرف

 (الحاجة حسب)

 

مبلغ القرض المخصص 

 )بالدوالر األمريكي(

 

لبنك ا المبالغ المصروفةمعادلة حساب 

 الدولي 

البرنامج 

 األساسي

)بالمليون 

دوالر 

 أمريكي(

البنك 

 الدولي

)التمويل 

 اإلضافي(

)بالمليون 

دوالر 

 أمريكي(

البنك 

اآلسيوي 

لالستثمار 

في البنية 

 التحتية

)بالمليون 

دوالر 

 أمريكي(

: إنشاء 1الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 

وصلة  34531720وتشغيل ما ال يقل عن 

متصلة بشبكات الصرف الصحي جديدة منزلية 

حيث لها  التابعةالعاملة في القرى والمناطق 

: 1-1الصرف رقم المرتبطة بالنتيجة 

ألف  92 عددالتصاميم النهائية لإتمام 

 وصلة على األقل

 

: 1-1الصرف رقم المرتبطة بالنتيجة  220,000,000

دوالر أمريكي  27,950,000

 92عدد لنجزة للتصميمات النهائية الم

 وصلة منزلية جديدة على األقل.ألف 

 

27.95     
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من الوصالت على األقل في  ٪10يكون 

 المناطق التابعة.

 

: 2-1 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

وصلة منزلية جديدة ألف  100إجمالي 

 في القرى أنشئت

 

: 2-1 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

لكل وصلة منزلية تم  ادوالر 1,150

إن الحد األدنى من الدفعات إنشاؤها. 

دوالر مقابل  5,750,000هو  المالية

وصلة منزلية تم إنشاؤها  5000

قدره ومخصص المبلغ صوال إلى الو

 دوالر.  115,000,000

115     

: 3-1 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

وصلة منزلية جديدة  ألف 67إجمالي 

في القرى )وصالت تراكمية  أنشئت

 (ألفا 167عددها جديدة 

 

: 3-1 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

إن لكل وصلة منزلية.  ادوالر 1,150

و الحد األدنى من الدفعات المالية ه

 5000دوالر مقابل  5,750,000

صوال إلى وصلة منزلية تم إنشاؤها و

 قدرهومخصص المبلغ ال

أي  تقدمولن  دوالر. .77,050,000

ء على األقل نشاإحتى دفعات مالية 

وصلة منزلية جديدة في  16,700

 .التابعةالمناطق 

77.05     

: 4-1 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

نجزة لعدد التصميمات النهائية الم

 وصلة منزلية على األقل ألف 100

: 4-1 رقمالصرف المرتبطة بالنتيجة  329,250,000

إن دوالر لكل وصلة تم تصممها.  300

هو  من الدفعات الماليةالحد األدنى 

وصلة  2500 لعدددوالر ألف  750

المبلغ كامل  إلىوصوال تم تصميمها و

 المخصص. 

  30   

: 5 -1 رقم النتيجة المرتبطة بالصرف

على عدد  كافة عقود اإلنشاءاتترسية 

 محطات المعالجة.  من تجمعات 25

: 5-1 النتيجة المرتبطة بالصرف رقم

لكل من  أمريكي دوالر 2,970,000

محطات المعالجة التي ل اتجمع 25ال 

ترسية عقود اإلنشاءات كافة  تتم

 عليها. 

  74.25 
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  يخضع هذا المؤشر ومعادلة الصرف ذات الصلة لشروط اتفاقية الممولين المشاركين بين البنك الدولي والممول المشارك. 21

 المشاركين بين البنك والممول المشارك لوضع اتفاقية المشاركة في التمويل الخاصة بالبرنامج.تخضع هذه النتيجة ومعادلة الصرف ذات الصلة لشروط اتفاقية الممولين  22

 

: 6-1 لصرف رقمالمرتبطة باالنتيجة 

  21وصلة منزليةألف  100إنشاء 

 :6-1 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

لكل وصلة تم  دوالر1,261,80

الدفعات الحد األدنى من إن . انشاؤها

دوالر مقابل  6,309,000هو المالية 

وصوال إلى  تم إنشاؤها،وصلة  5000

 المخصص. كامل المبلغ

    126.18 

 :1-7-1 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

وصلة منزلية باإلضافة ألف  40إنشاء 

 16.بالفعلأنشئت التي وصلة  100إلى 

-7-1 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

دوالر لكل وصلة  1,261.80 :1

 100باإلضافة إلى  إنشاؤهامنزلية يتم 

دفعات الحد األدنى من الإن وصلة. ألف 

 مقابلدوالر  6,309,000هو المالية 

وصلة منزلية تم إنشاؤها  5000

 المبلغ المخصص.  كامل وصوال إلى

( 1) :حتى تقدم أي دفعات ماليةولن * 

وصلة منزلية جديدة على  8916 إنشاء

من بين  "التابعةالمناطق "األقل في 

 أنشئتإجمالي الوصالت المنزلية التي 

 إنجاز( 2) ؛بموجب هذه االتفاقية

 6 -1 رقمالصرف المرتبطة بالنتيجة 

 وصرف المبلغ المخصص.

    50.472 

 :2-7-1 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة  

وصلة منزلية باإلضافة  38,317انشاء

 وصلة تم إنشاؤهاألف  140إلى 

 22.علفبال

 

 

-7-1 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

دوالر لكل وصلة  1,261.80 :2

 إضافة إلى عددمنزلية تم إنشاؤها 

الحد إن وصلة تم إنشاؤها. ألف  140

هو  لدفعات الماليةاألدنى من ا

 5000دوالر مقابل  6,309,000

لمبلغ ووصوال إلى كامل اوصلة منزلية 

 المخصص. 

48.348 
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 (1) :حتى تقدم أي دفعات ماليةولن * 

وصلة منزلية جديدة على  8916 إنشاء

من بين  تابعة"المناطق ال" األقل في

عدد إجمالي الوصالت المنزلية )

وصلة منزلية في  17832 تراكمي

 إنشاؤهاالتي تم و( التابعةالمناطق 

النتيجة  إنجاز( 2) ؛بموجب االتفاقية

 1-7-1الصرف رقم المرتبطة ب

 صرف المبلغ المخصص.و

تحويل ال :2الصرف رقم المرتبط بالمؤشر  (2)

سنوي للمنح الرأسمالية القائمة على األداء من ال

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات جانب 

العمرانية إلى شركات مياه الشرب والصرف 

القسم من  6الفقرة  نصالصحي المؤهلة وفقا ل

 من اتفاقية القرض.  2 الجدولج من -أوال

 :1-2 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

مرافق وزارة اإلسكان وال تحويل

الرأسمالية والمجتمعات العمرانية للمنح 

لى شركات مياه إالقائمة على األداء 

 الشرب والصرف الصحي المؤهلة. 

 :1-2 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة  40,000,000

دوالر من بينها  40,000,000

دوالر لكل سنة مالية  8,000,000

 2019و 2018من السنوات المالية 

 2022و 2021و 2020و

40     

 :2-2الصرف رقم المرتبطة بالنتيجة 

تحويل وزارة اإلسكان والمرافق 

منح الرأسمالية للوالمجتمعات العمرانية 

القائمة على األداء إلى شركات مياه 

الصحي في دمياط الشرب والصرف 

 والغربية والمنوفية.

 :2-2الصرف رقم المرتبطة بالنتيجة  32,000,000

من  دوالر لكل شركة 2,666,667

صحي الصرف الشرب والمياه شركات 

في دمياط والغربية والمنوفية للسنوات 

 2022و 2021و 2020المالية 

وحتى استكمال المبلغ  2023و

 المخصص. 
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تصميم  :3الصرف رقم بالمؤشر المرتبط ( 3)

لألداء لشركات مياه  السنويوتنفيذ نظام التقييم 

وتحقيق شركات  ،الشرب والصرف الصحي

مياه الشرب والصرف الصحي لدرجات 

 المطلوب السنويالمؤشر المرجحة بالتقييم 

 لألداء وفقا لدليل عمليات البرنامج.

 :1-3 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

شركات المعدة لخطط عمل تحسين األداء 

 مياه الشرب والصرف الصحي الثالث.

 

 :1-3 رقمالصرف المرتبطة بالنتيجة  170,000,000

دوالر للسنة المالية  15,000,000

2018 

15 0   

 :2-3 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

لألداء  السنويإعداد دليل لتنفيذ التقييم 

الخاص بشركات مياه الشرب والصرف 

 الصحي.

 :2-3 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

دوالر للسنة المالية  20,000,00

2018 

 

20 0   
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 :3-3 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

قامت كل شركة من شركات مياه الشرب 

والصرف الصحي بتحقيق المؤشر 

لألداء  السنويالمرجح لدرجات التقييم 

 وفقا لدليل عمليات البرنامج

 :3-3 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

من لكل شركة  11,250,000

صحي الصرف الوالشرب مياه شركات 

لكل سنة مالية من السنوات  ةبالنسب

 2022و 2021و 2020و 2019

وحتى استكمال المبلغ المخصص وقدره 

 دوالر.  135,000,000

135 0   

 :4-3 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

إعداد خطط عمل تحسين األداء المقبولة 

للبنك من أجل شركات مياه الشرب 

والصرف الصحي في دمياط والغربية 

 السنويوالمنوفية وتحديث دليل التقييم 

لألداء ليتضمن شركات مياه الشرب 

والصرف الصحي في دمياط والغربية 

 والمنوفية.

 

 :4-3 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة  150,000,000

 دوالر 15,000,000

 

  15   

 :5-3 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

قامت كل شركة من شركات مياه الشرب 

والصرف الصحي في دمياط والغربية 

والمنوفية بتحقيق المؤشر المرجح األدنى 

دليل لألداء وفقا ل السنويلدرجات التقييم 

 المشروع.  عمليات

 :5-3 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

دوالر لكل شركة مياه  11,250,000

في دمياط  شرب وصرف صحي

المالية  للسنواتوالغربية والمنوفية 

 .2023و 2022و 2021و 2020

 

  135   

إعداد  :4 الصرف رقمالمرتبط بالمؤشر  (4)

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات 

جديد  ةتعريف واعتمادها لهيكل العمرانية

لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي للسماح 

 . استرداد التكلفة على نحو مستدامب

 :1-4 لصرف رقمالمرتبطة باالنتيجة 

قامت وزارة اإلسكان والمرافق 

والمجتمعات العمرانية بإعداد هيكل 

جديد لخدمات المياه والصرف  ةتعريف

 الصحي.

 :1-4 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة  50,000,000

دوالر للسنة المالية  10,000,000

2015 

 

10 0   

 :2-4 صرف رقمالمرتبطة بال النتيجة

وزارة اإلسكان والمرافق  اعتمدت

 ةوالمجتمعات العمرانية هيكل تعريف

 :2-4 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

 دوالر 40,000,000

 

40 0   
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لخدمات مياه الشرب والصرف  اجديد

 .وصدر قرار في هذا الشأنالصحي 

إنشاء  :5 الصرف رقمالمرتبط بالمؤشر  (5) 

واعتماد وزارة اإلسكان برنامج وحدة إدارة 

والمرافق والمجتمعات العمرانية الستراتيجية 

 لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي. قومية

 :1-5 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

ها بمنوط  برنامجإنشاء وحدة إدارة 

صياغة وتنسيق البرنامج القومي للصرف 

مع الصحي بالمناطق الريفية 

االستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب 

 والصرف الصحي.

 :1-5 لصرف رقمالمرتبطة باالنتيجة  50,000,000

دوالر للسنة المالية  10,000,000

2015 

 

10 0   

 :2-5 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

دراسات تحليلية وفقا لدليل  إجراء

في  الستعانة بهال عمليات البرنامج

لقطاع مياه الشرب قومية االستراتيجية ال

 والصرف الصحي.

 :2-5 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

 دوالر 7,000,000

 

7 0   

 :3-5 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

واعتماد استراتيجية قومية لمياه  وضع

الشرب والصرف الصحي تتماشى مع 

  الجيدة. المعايير الدولية

 :3-5 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

 دوالر 33,000,000

 

33 0   

 :4-5 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

خطة عمل ذات جداول زمنية  وضع

لتنفيذ االستراتيجية القومية ؛ مقبولة للبنك

 لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

 :4-5 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة  12,000,000

 دوالر 12,000,000

 

0 12   

 وضع :6 الصرف رقمالمرتبط بالمؤشر ( 6)

لالستحواذ على إجراءات التشغيل القياسية 

 قامتوالتي  ،في إطار البرنامجاألراضي 

والمرافق والمجتمعات  وزارة اإلسكان

 :1-6 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

قامت وزارة اإلسكان والمرافق 

والمجتمعات العمرانية باعتماد إجراءات 

الستحواذ على األراضي لتشغيل قياسية 

 :1-6 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة  18,625,000

دوالر للسنة المالية  18,625,000

2017 

18.625 

 

0 
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 بنكبالصورة المقبولة لل العمرانية بتحديثها

  .أجل التنفيذ من

في إطار البرنامج القومي للصرف 

 .الصحي بالمناطق الريفية

  

 :2-6 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

إجراءات التشغيل القياسية تحديث ( 1)

 شكال ومضمونافي إطار البرنامج  المعدة

توقيع ( ال2؛ )بالصورة المقبولة للبنك

على مذكرة تفاهم بين الوزارات لتنفيذ 

 حدثة.إجراءات التشغيل القياسية الم  

 :2-6 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة  9,250,000

 دوالر 9,250,000

 

0 9.25   

 :7 الصرف رقمالمرتبط بالمؤشر ( 7)

اإلطار التنظيمي الوطني لمياه الشرب  تدعيم

 والصرف الصحي )جديد(

 :1-7 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

والمرافق  اإلسكانوزارة  أصدرت

 اوزاري قراراوالمجتمعات العمرانية 

مدادات موحد إل بإنشاء نظام معلومات

 والصرف الصحي )نتيجة مسبقة( المياه

 :1-7 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة  31,000,000

 دوالر 4,000,000

 

0 4 0 

 :1-2-7 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه 

الشرب والصرف الصحي وحماية 

 المستهلك لخطة عمل الجهاز. 

-2-7 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

 دوالر 3,000,000: 1

 

0 3 

 

  

: 2-2-7 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

إدارة جهاز تنظيم مياه  ساعتماد مجل :

الشرب والصرف الصحي وحماية 

المستهلك إلجراءات تشغيل العمل 

  .القياسية للجهاز

-2-7 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

 دوالر 3,000,000 :: 2

 

 3  

: 1-3-7 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه  :

الشرب والصرف الصحي وحماية 

معلومات الالمستهلك لدليل تصميم نظام 

والصرف  المياهإمدادات الخاص ب

مع  جهاز بالتعاونالالصحي والذي أنشأه 

لتتبع أداء شركات  وحدة إدارة البرنامج

-3-7 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

 دوالر 3,000,000 :-: 1

 

0 3 
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في نطاق مياه الشرب والصرف الصحي 

  .البرنامج مجال

 :4-7 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

نشر جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف 

الصحي وحماية المستهلك للتقارير 

مياه الالسنوية الخاصة بأداء قطاع 

والصرف الصحي في المناطق الريفية 

  .على المستوى الوطني

 :4-7 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

 سنويدوالر لكل تقرير  6,000,000

 2023و 2022ينشر للسنوات المالية 

 2024و

 

0 18   

اعتماد : 8الصرف رقم المرتبط بالمؤشر ( 8)

النموذج المالي والتعريفة الذي يسمح باسترداد 

مياه والصرف الصحي المستدام لتكلفة خدمات 

  .)جديد(

-8 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

وزارة  صدور قرار وزاري عن:1

 والمرافق والمجتمعات العمرانية اإلسكان

نموذج مالي لتحديث هيكل  إعدادبشأن 

استرداد تكلفة تكلفة التعريفة الذي يسمح ب

خدمات المياه والصرف الصحي على 

 .)نتيجة مسبقة( نحو مستدام

 :1-8 الصرف رقمالنتيجة المرتبطة ب 20,000,000

 دوالر 10,000,000

 

  10   

 :2-8 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

والمرافق  اإلسكاناعتماد وزارة 

للنموذج المالي والمجتمعات العمرانية 

استرداد ونموذج التعريفة الذي يسمح ب

تكلفة تكلفة خدمات المياه والصرف 

 . الصحي على نحو مستدام

 :2-8 الصرف رقمالمرتبطة بالنتيجة 

 دوالر 10,000,000

 

  10   

لمؤشرات اإلجمالي الجزئي ل

 الصرفب المرتبطة

 1,132,875  548,625   

 لتمويل المشروعات االستثمارية ةالفنيالمساعدة 

 

  15,000,000     15   

   1.375  1,375,000  ( ساسياأل برنامج)ال بدئيةرسوم م
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 ()التمويل اإلضافي بدئيةرسوم م
 

750,000 
  

0.75 0.75 

 إجمالي البرنامج
 

1,150,000,000 
 

550 300 300 
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 : مصفوفة المؤشرات المرتبطة بالصرف2-2 الجدول

                                                           
23
( التوقعات 1البرنامج بسبب: )حيث إن غالبية المبالغ المصروفة ستؤدى مع نهاية  2022تصاعدية، ومن المتوقع أن تبدأ في السنة المالية  1إن المبالغ المصروفة في إطار المؤشر المرتبط بالصرف رقم  

  .2، الملحق 1-2( زيادة المبالغ المصروفة لكل وصلة مع قرب انتهاء البرنامج )انظر الجدول 2الخاصة بإنشاء وصالت منزلية؛ )

 إجمالي الصرفالمؤشرات المرتبطة ب

التمويل  

المخصص 

 للمؤشرات

المرتبطة 

الصرف ب

)بالمليون 

 دوالر(

 المبررات   الصرف المرتبطة بالتمويل اإلضافي الخاص بالنتائج  الصرفالمرتبطة ب النتائج األصلية

 طخ

األساس 

األصلي 

للمؤشرات 

المرتبطة 

 الصرفب

السنوات 

 المالية

2016-

2018 

السنة 

المالية 

2019 

السنة 

المالية 

2020 

السنة 

المالية 

2021 

السنة 

المالية 

2022 

 طخ

األساس 

للمؤشرات 

 المرتبطة

الصرف ب

في 

التمويل 

 اإلضافي

السنة 

المالية 

2019 

السنة 

المالية 

2020 

السنة 

المالية 

2021 

السنة 

المالية 

2022 

السنة 

المالية 

2320  

السنة 

المالية 

2024 

 

الصرف رقم المؤشر المرتبط ب

 345,317وتشغيل  إنشاء: 1

 األقلوصلة منزلية على 

 شبكات الصرفوتوصيلها ب

المناطق القرى والعاملة ب الصحي

في  10 وجدحيث ي ،التابعة

منها على األقل في  المائة

 23 )منقح(التابعة  لمناطقا

550 220 

 مليون

النتيجة 

المرتبطة 

الصرف ب

  1-1 رقم

  قمرو

1-2 

 
نتيجة ال

المرتبطة 

صرف بال

  2-1 رقم

 
نتيجة ال

المرتبطة 

الصرف ب

  3-1 رقم

329.25 

 مليون 

النتيجة 

المرتبطة 

بالصرف 

 5-1رقم 

النتيجة 

المرتبطة 

 بالصرف

 4-1رقم 

  5-1و 

نتيجة ال

المرتبطة 

بالصرف 

  4-1رقم 

-1ورقم 

5 

-1ورقم 

6 

نتيجة ال

المرتبطة 

بالصرف 

 6-1 رقم

 

نتيجة ال

المرتبطة 

بالصرف 

 6-1 رقم

نتيجة ال

المرتبطة 

الصرف ب

-1 رقم

 و 7-1

1-7-2 

إضافة 

ثالث 

شركات 

مياه جديدة ل

شرب ال

صرف الو

 صحيال

للبرنامج 

ما أدى م

إلى 

مضاعفة 

عدد 

الوصالت 

المنزلية 

بصورة 

 .فعالة

المبلغ المخصص 

 دوالر( )بالمليون

    33.7   51.75   134.55    14.85  15 +

24.75

= 

39.75 

15 +

34.65

 +6.3 

=55.9

5 

44.2 75.7 98.8 

 اإلنجاز تم      الصرف/اإلنجاز وضع 

 والصرف
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المؤشر المرتبط بالصرف رقم 

: التحويالت السنوية التي تقوم 2

بها وزارة اإلسكان والمرافق 

والمجتمعات العمرانية لمنح 

رأسمالية قائمة على األداء إلى 

شركات مياه الشرب والصرف 

 )منقح(الصحي المؤهلة 

72 40 

 امليون

النتيجة 

المرتبطة 

 بالصرف

 1-2 رقم

النتيجة 

المرتبطة 

بالصرف 

 1-2 رقم

النتيجة 

المرتبطة 

بالصرف 

 1-2 رقم

النتيجة 

المرتبطة 

بالصرف 

 1-2 رقم

النتيجة 

المرتبطة 

بالصرف 

 1-2 رقم

32 

 امليون

 
النتيجة 

المرتبطة 

بالصرف 

 2-2رقم 

النتيجة 

المرتبطة 

بالصرف 

 2-2رقم 

النتيجة 

المرتبطة 

بالصرف 

 2-2رقم 

النتيجة 

المرتبطة 

بالصرف 

 2-2رقم 

إضافة   

ثالث 

شركات 

مياه شرب 

وصرف 

صحي 

 جديدة

المبلغ المخصص 

 دوالر( )بالمليون

    8 8 8 8 8     8 8 8 8   

                             الصرف/نجاز إلوضع ا

المؤشر المرتبط بالصرف رقم 

التقييم : تصميم وتنفيذ نظام 3

الخاص بشركات السنوي لألداء 

مياه الشرب والصرف الصحي 

وإنجاز شركات مياه الشرب 

والصرف الصحي ألرقام 

المؤشر المرجح للتقييم السنوي 

 دليل عملياتوفقا للألداء 

 )منقح(ع المشرو

320 170 

 امليون

النتيجة 

المرتبطة 

بالصرف 

-3رقم 

و رقم 1

3-2 

النتيجة 

المرتبطة 

بالصرف 

 3-3رقم 

النتيجة 

المرتبطة 

بالصر

ف رقم 

3-3 

النتيجة 

المرتبطة 

بالصر

ف رقم 

3-3 

النتيجة 

المرتبطة 

بالصرف 

 3-3رقم 

150 

 امليون

 
النتيجة 

المرتبطة 

 بالصرف

 4-3رقم 

 5-3و 

النتيجة 

المرتبطة 

 بالصرف

 5-3رقم 

النتيجة 

المرتبطة 

 بالصرف

 5-3رقم 

النتيجة 

المرتبطة 

 بالصرف

 5-3رقم 

روجع   

لتيسير 

الصرف 

من خالل 

المؤشر 

المرجح 

 مع إضافة

ثالث 

شركات 

جديدة لمياه 

الشرب 

والصرف 

 الصحي.

المبلغ المخصص 

 دوالر( )بالمليون

    35 33.75 33.75 33.75 33.75     48.75 33.75 33.75 33.75   

                       اإلنجاز تم      الصرف/نجاز إلوضع ا

رقم  المرتبط بالصرفالمؤشر 

وزارة اإلسكان : إعداد 4

والمرافق والمجتمعات العمرانية 

هيكل تعريفة وطني ل هاواعتماد

لخدمات مياه الشرب والصرف 

50 50 

 امليون

النتيجة 

المرتبطة 

بالصرف 

 1-4 رقم

ال يوجد              0        

 غييرات ت
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استرداد التكلفة الصحي للسماح ب

 )اصلي( على نحو مستدام

 ورقم 

4-2  

المبلغ المخصص )بالمليون 

 دوالر(

    50                       

  اإلنجازتم      الصرف/نجاز إلوضع ا

 الصرفو

                      

الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 

 برنامجال: إنشاء وحدة إدارة 5

وزارة اإلسكان واعتماد 

والمرافق والمجتمعات العمرانية 

لقطاع مياه قومية الستراتيجية الل

الشرب والصرف 

 )منقح(الصحي.

62 50 

 امليون

 النتيجة

المرتبطة 

الصرف ب

 1-5رقم 

النتيجة   

المرتبطة 

الصرف ب

 2-5 رقم

النتيجة   

لمرتبطة ا

الصرف ب

 3-5 رقم

12 

 امليون

النتيجة           

المرتبطة 

الصرف ب

 4-5 رقم

خطة  إعداد

عمل 

وجدول 

زمني؛ 

مهمة 

 إضافية

المبلغ المخصص )بالمليون 

 دوالر(

    10   7   33             12 

                       تم الصرف     الصرف/نجازاإلوضع 

الصرف رقم المرتبط بمؤشر ال

إجراءات التشغيل  وضع: 6

لالستحواذ على القياسية 

في إطار البرنامج األراضي 

 وزارة اإلسكان الذي حدثته

 ،والمرافق والمجتمعات العمرانية

من أجل والتي وافق عليها البنك 

 )منقح(التنفيذ 

27.875 18.625 

 مليون

النتيجة 

المرتبطة 

الصرف ب

  1-6 رقم

        9.25 

 مليون

النتيجة   

المرتبطة 

الصرف ب

 2-6 رقم

 

مراجعة         

إجراءات 

التشغيل 

القياسية 

شكال 

ومضمونا 

وفقا 

 لمعايير

 ؛للبنك

وتوقيع 

مذكرة 

المبلغ المخصص )بالمليون 

 دوالر(

    18.625             9.25         
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تفاهم بين                        تم الصرف     الصرف/نجاز اإلوضع 

الوزارات 

لتنفيذ 

إجراءات 

تشغيل 

 قياسية

محدثة 

خاصة 

االستحواذ ب

على 

 .األراضي

الصرف رقم المرتبط بمؤشر ال

اإلطار التنظيمي  تدعيم: 7

لمياه الشرب والصرف  القومي

 الصحي )جديد(

31 0           31 

 امليون

النتيجة 

المرتبطة 

الصرف ب

 1-7 رقم

-2-7 رقمو

نتائج ) 1

 (مسبقة

النتيجة 

المرتبطة 

الصرف ب

-2-7 رقم

2 

النتيجة 

المرتبطة 

الصرف ب

-3-7 رقم

1 

النتيجة 

المرتبطة 

الصرف ب

 4-7 رقم

النتيجة 

المرتبطة 

الصرف ب

 4-7 رقم

النتيجة 

المرتبطة 

الصرف ب

 4-7 رقم

جهاز  تدعيم

تنظيم مياه 

الشرب 

والصرف 

 الصحي 

وحماية 

 المستهلك

المبلغ المخصص )بالمليون 

 دوالر(

                7 3 3 6 6 6 

                             الصرف/نجاز إلوضع ا

لصرف رقم المرتبط باالمؤشر 

: اعتماد نموذج تعريفة 8

استرداد ب انونموذج مالي يسمح

تكلفة تكلفة خدمات المياه 

والصرف الصحي على نحو 

 )جديد( مستدام

20 0           20 

 امليون

النتيجة 

المرتبطة 

بالصرف 

 1-8 رقم

نتيجة )

 (مسبقة

نتيجة ال        

المرتبطة 

بالصرف 

 2-8 رقم

اعتماد 

نموذج 

تعريفة 

ونموذج 

 مالي
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24
لموقعة بين البنك والممول المشارك لوضع اتفاقية مشاركة في التمويل خاصة تخضع مشاركة البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية المقررة في التمويل لشروط اتفاقية المشاركين في التمويل ا 

  بالبرنامج.

المبلغ المخصص )بالمليون 

 دوالر(

                10         10 

                             الصرف/نجاز اإل وضع

إجمالي التمويل المخصص 

 المرتبطة بالصرفللمؤشرات 

1,132.875 548.625 155.325 41.75 100.5 41.75 209.3 583.5 31.85 108.75 100.7 91.95 123.45 126.8 

مكون المساعدة الفنية الخاص 

 تمويل المشروعات االستثماريةب

0        15 

  امليون

      

المبلغ المخصص )بالمليون 

 دوالر(

                  3 3 3 3  3 

                             الصرف/نجاز اإلوضع 

 1.5 1.5     1.375 1.375 2.125 بدئية رسوم م

(0.75+

0.75) 

      

 األساسيإجمالي التمويل )

واإلضافي بما في ذلك تمويل 

لالستثمار في اآلسيوي البنك 

 24ية(البنية التحت

1150  550 156.7 41.75 100.5 41.75 209.3 600 33.35 111.75 103.7 94.95 126.45 129.8 
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 الصرفالمرتبطة ب: جدول بروتوكول التحقق من المؤشرات 3-2 الجدول

دفعات ج تدر   اإلنجازتعريف/ وصف  الصرفالمرتبط بالمؤشر  #

 الصرف

 )نعم/ال(

الصرف والتحقق من المرتبط بالمؤشر  إنجاز بروتوكول تقييم

 البيانات/النتائج

 
 رمصد

 /البيانات

 الجهة

 جهة

 التحقق

 اإلجراء

وصلة  345,317إنشاء وتشغيل  1

وتوصيلها  األقلمنزلية على 

 عاملةالالصحي  شبكات الصرفب

على أن  التابعةفي القرى والمناطق 

منها في  في المائة 10تكون 

 .تابعةالمناطق ال

وصلة بعقد خدمة جديد أو عقد/اتفاقية الوصلة المنزلية الجديدة هي إن 

مياه والصرف الصحي والمنزل البالمياه موقعة بين شركة إلمداد معدلة ل

ن تكون الوصلة المنزلية وحدة أو شقة أفي االتفاقيات. ويمكن  مدرجال

في مبنى. وتبدأ الوصلة من مدخل المبنى إلى حجرة التفتيش العامة بما 

 يتضمن خط المجاري.

متوقعة ويقوم القدرة وفق ال ةعاملالصحي ال شبكة الصرف تشغيليتم 

عايير الخاص بم 48رقم قانون لبصرف المخلفات السائلة المعالجة وفقا ل

 المخلفات السائلة.الجودة الخاصة ب

يجب إعداد ف ،عاملالصرفها بالنسبة للوصالت المنزلية الجديدة ونظام و

يجب و ؛قبل القيام باإلنشاءات واالجتماعياألثر البيئي وثيقة تقييم 

توصيات بيئية  إدراجوكذلك  ،هاز شؤون البيئةموافقة جالحصول على 

 عاملةالصحي ال شبكات الصرففحص ت  . واإلنشاءواجتماعية في عقود 

 .البيئية واالجتماعيةللشروط  وفقاصالحيتها للتأكد من 

 

شركات  نعم

مياه ال

والصرف 

 الصحي

جهة 

التحقق 

 المستقلة

عينات عشوائية من قائمة من الوصالت أخذ 

تقوم التابعة المنزلية الجديدة في القرى والمناطق 

الصرف الصحي مع القيام المياه وشركات  به

إلى  150من عدد يتراوح بين  فعليبالتحقق ال

وصلة في كل محافظة في كل دورة تحقق  400

المخرجات الواردة حجم العينة بناء على يحدد )

 .في التقارير(

( 1) :مراجعة عقود الوصالت الجديدة للتأكد من

توقيع العقد مع شركة مياه الشرب والصرف 

( 2) ؛البرنامجالمختارة في إطار الصحي 

تضمين تدابير بيئية واجتماعية مناسبة )وثيقة 

واالجتماعي، والتوصيات البيئية  األثر البيئيتقييم 

السالمة والصحة تبارات واالجتماعية واع

التدابير لضمان عدم وجود  نفيذ( ت3) ؛(المهنية

المحافظتين المشاركتين  فيتداخل في الوصالت 

في  تحددن أعلى  واإلضافي األصليفي التمويل 

 دليل تشغل المشروع. 

رأسمالية المنح لل سنويةتحويالت  2

قائمة على األداء من وزارة ال

والمرافق والمجتمعات  اإلسكان

لشركات مياه الشرب العمرانية 

للبرنامج والصرف الصحي المؤهلة 

-القسم أوالمن  6الفقرة  نصوفقا ل

 .من هذه االتفاقية 2 الجدولج من 

قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالوفاء بالحد األدنى من 

( قوائم مالية مراجعة تقدمها شركات مياه الشرب 1) :المتطلبات

خاصة  سنوية ( تقديم خطة استثمار رأسمالي2) ؛والصرف الصحي

( 3) ؛وحدة إدارة البرنامجبشركات مياه الشرب والصرف الصحي إلى 

سنوية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي تتماشى  مشترياتخطة 

المشتريات دليل إجراءات التوجيهية واإلجراءات الواردة في  المبادئع م

وحدة  ال

إدارة 

 /البرنامج

شركات 

مياه 

الشرب 

والصر

جهة 

التحقق 

 المستقلة

شركات مياه الشرب استيفاء التحقق من 

شروط تلقي المنح الرأسمالية لوالصرف الصحي 

القائمة على األداء وفقا التفاقية القرض ودليل 

 .البرنامجعمليات 
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دفعات ج تدر   اإلنجازتعريف/ وصف  الصرفالمرتبط بالمؤشر  #

 الصرف

 )نعم/ال(

الصرف والتحقق من المرتبط بالمؤشر  إنجاز بروتوكول تقييم

 البيانات/النتائج

 
 رمصد

 /البيانات

 الجهة

 جهة

 التحقق

 اإلجراء

في المائة  80إنفاق ( 4)؛ المطبق في وقت تنفيذ البرنامج والتوريدات 

 الخاصة بالبرنامج. سابقمن خطة استثمارات العام ال

ف 

 الصحي

 السنويالتقييم وتنفيذ نظام  تصميم 3

شركات مياه الشرب  ألداء

شركات  وإنجاز ،حيصوالصرف ال

مياه الشرب والصرف الصحي 

المطلوبة المؤشر المرجح  ألرقام

وفقا لدليل  لألداء السنويلتقييم ل

 .عمليات البرنامج

عدةة يالخمسخطة عمل تحسين األداء: التحقق من 31 عامال أجل من  والم 

شخص موقعة من و، الدولي البنك وتكزن مقبولة لدىشركات ثالث 

 المبادئ( التحقق من إعداد 2)؛ وحدة إدارة البرنامجمخول في 

( التحقق من دليل 3)ية؛ لمشاركة المجتمعالخاصة باالتوجيهية اإلجرائية 

تضمن ذي يالبنك الدولي وال والمقبول لدى لألداء السنويالتقييم تنفيذ 

 .للمؤشر المرجح امؤشرات ألربعة مجاالت ووصف

شركات  نعم

مياه 

الشرب 

والصرف 

 الصحي

جهة 

التحقق 

 المستقلة

المؤشر المرجح حسب  المبالغ المصروفةتؤدى 

من  (شاملوالالجزئي ) باالنتهاءالذي يسمح 

والسماح  (في المائة 120ألهداف )وحتى ا

بالنسبة لكل مؤشر رئيسي لألداء  ةمنفصلدفعات ب

ولكل شركة من شركات مياه الشرب والصرف 

 .الصحي

وزارة اإلسكان والمرافق  إعداد 4

هيكل تعريفة ل والمجتمعات العمرانية

وطني جديد لخدمات مياه الشرب 

 اعتماده وذلكو والصرف الصحي

استرداد التكلفة على نحو للسماح ب

 .مستدام

اعتماد هيكل تعريفة وطني جديد للسماح باالسترداد االقتصادي 

 وصدور القرار ذي الصلة.على نحو مستدام واالجتماعي للتكلفة 

وحدة  ال

إدارة 

 البرنامج

جهة 

التحقق 

 المستقلة

 (في المائة 100بنسبة يتعين االلتزام الكامل )

يتسنى صرف المبالغ  ىحت.األهليةبمعايير 

 المخصصة. 

 

واعتماد  رنامجالبإنشاء وحدة إدارة  5

وزارة اإلسكان والمرافق 

ستراتيجية والمجتمعات العمرانية ال

لمياه الشرب والصرف قومية 

 .الصحي

استراتيجية والمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكاناعتمدت وزارة 

ستراتيجي االتقييم اللقطاع مياه الشرب والصرف الصحي تتضمن قومية 

جتماعي كما تتضمن توجيهات وسياسات واضحة حول االبيئي وال

طاب ورد في خ كما ،البرنامجعمليات محددة في دليل مجاالت رئيسية 

 .وحدة إدارة البرنامجمن  تقديمال

زمنية جداول تتضمن ، والبنك الدولي مقبولة لدى خطة عمل إعداد

لقطاع مياه الشرب والصرف  القوميةواضحة لتنفيذ االستراتيجية 

 الصحي. 

وحدة  ال

إدارة 

 البرنامج

هيئة 

التحقق 

 المستقلة

 (في المائة 100يتعين االلتزام الكامل )بنسبة 

حتى يتسنى صرف المبالغ  األهليةبمعايير 

 المخصصة. 
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دفعات ج تدر   اإلنجازتعريف/ وصف  الصرفالمرتبط بالمؤشر  #

 الصرف

 )نعم/ال(

الصرف والتحقق من المرتبط بالمؤشر  إنجاز بروتوكول تقييم

 البيانات/النتائج

 
 رمصد

 /البيانات

 الجهة

 جهة

 التحقق

 اإلجراء

إجراءات التشغيل  تنفيذ اعتماد 6

لالستحواذ على األراضي  القياسية

في إطار البرنامج التي وضعت 

 اإلسكانوزارة  التي قامتو

والمرافق والمجتمعات العمرانية 

 بتحديثها بما يتماشى مع معايير

 الدولي.البنك 

 

واعتماد  بإعدادوالمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكانقامت وزارة 

التشغيل  إجراءاتقياسية. وقامت الوزارة بتعميم  تشغيل إجراءات

 األخرىالقياسية على شركات مياه الشرب والصرف الصحي والهيئات 

 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيذات الصلة )مثل 

 .(جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلكو

عدةالتشغيل القياسية  إجراءاتتحديث  شكال طار البرنامج في إ الم 

للبرنامج  األساسية للمبادئلبنك ووفقا نا بما يتماشى مع معايير اوومضم

 .القائم على ربط التمويل بالنتائج

بين الوزارات لتنفيذ إجراءات التشغيل القياسية  فاهمتوقيع مذكرة ت

 .االستحواذ على األراضيبحدثة الخاصة الم  

وحدة  ال

إدارة 

 البرنامج

هيئة 

التحقق 

 المستقلة

( في المائة 100يتعين االلتزام الكامل )بنسبة 

حتى يتسنى صرف المبالغ  األهليةبمعايير 

 المخصصة.

التنظيم الوطنية جهة  تدعيم قدرات 7

)جهاز تنظيم ودورها ومسؤولياتها 

مياه الشرب والصرف الصحي 

 وحماية المستهلك( )جديد(

 

يدعو  قراراوالمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكانوزارة  أصدرت

 .مياه والصرف الصحيالإلى إنشاء نظام معلومات وطني إلمدادات 

يعتمد مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية 

 ذات الصلة.التشغيل القياسية  وإجراءاتالمستهلك خطة عمل الجهاز 

يعتمد مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية 

والصرف الصحي  المياهظام معلومات إمدادات نتصميم دليل المستهلك 

بحيث يتضمن تعريفات للبيانات وإجراءات جمع البيانات وإجراءات 

 ضمان الجودة.

يقوم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك 

مياه والصرف الصحي وفقا لدليل الظام معلومات إمدادات بتشغيل ن

 التصميم المعتمد.

وحدة  ال

إدارة 

 البرنامج

هيئة 

التحقق 

 المستقلة

( في المائة 100يتعين االلتزام الكامل )بنسبة 

حتى يتسنى صرف المبالغ  األهليةبمعايير 

 المخصصة.
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دفعات ج تدر   اإلنجازتعريف/ وصف  الصرفالمرتبط بالمؤشر  #

 الصرف

 )نعم/ال(

الصرف والتحقق من المرتبط بالمؤشر  إنجاز بروتوكول تقييم

 البيانات/النتائج

 
 رمصد

 /البيانات

 الجهة

 جهة

 التحقق

 اإلجراء

ألداء شركات  لخصانشر تقرير سنوي )للسنة المالية السابقة( يتضمن م

 كافة. مياه الشرب والصرف الصحي

الخاص اعتماد النموذج المالي  8

تحديث هيكل التعريفة الذي يسمح ب

استرداد تكلفة خدمات مياه الشرب ب

 والصرف الصحي على نحو مستدام

 )جديد(

يدعو والمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكانوزارة  عنصدور قرار 

استرداد تحديث هيكل التعريفة بحيث يسمح بلنموذج مالي  إعدادإلى 

 .تكلفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على نحو مستدام

الذي يتضمن التعريفة نموذج للنموذج المالي و السكاناعتماد وزارة 

 والسعر المناسب.  واعتبارات استرداد التكلفة دوليةالممارسات الأفضل 

وحدة  ال

إدارة 

 البرنامج

هيئة 

التحقق 

 المستقلة

( في المائة 100يتعين االلتزام الكامل )بنسبة 

حتى يتسنى صرف المبالغ  األهليةبمعايير 

 المخصصة. 
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 : ترتيبات الصرف )إذا كانت تتعلق بمصادر متعددة للتمويل(4-2 الجدول

ساسي البرنامج األ الصرفالمرتبطة بالصرف/النتائج المرتبطة بالمؤشرات 

لبرنامج خدمات الصرف 

الصحي المستدامة 

 بالمناطق الريفية

 )بالمليون دوالر(

الخاص  اإلضافيالتمويل 

ببرنامج خدمات الصرف 

الصحي المستدامة 

 بالمناطق الريفية

 بالمليون دوالر()

اآلسيوي البنك 

لالستثمار في البنية 

 التحتية

 ()بالمليون دوالر

 جمالياإل

 دوالر()بالمليون 

وصلة منزلية جديدة على  345,317 وتشغيل إنشاء: 1الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 
في  10في القرى والمناطق التابعة بحيث يوجد  عاملةالصحي ال شبكات الصرفاألقل ب
 من الوصالت على األقل في المناطق التابعة. المائة

 550$ 300$ 30$ 220مليون دوالر 

: تحويل سنوي لمنح رأسمالية قائمة على األداء من قبل 2الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 
لشركات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكانوزارة 

اتفاقية أي من هذه االتفاقية ) 2ج من الجدول -القسم أوالمن  6الفقرة  نصالمؤهلة وفقا ل
 المستدامة بالمناطق الريفية(ي حقرض برنامج خدمات الصرف الص

$40 $32 0 $72 

تصميم وتنفيذ نظام التقييم السنوي لألداء لشركات مياه : 3الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 
الشرب والصرف الصحي وتحقيق هذه الشركات لدرجات المؤشر المرجح للتقييم السنوي 

 .دليل عمليات البرنامجلألداء وفقا ل

$170 $150 0 $320 

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  إعداد: 4الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 
استرداد التكلفة للسماح ب مياه والصرف الصحيالهيكل وطني لتعريفة خدمات لواعتمادها 

  .على نحو مستدام

$50 $0 0 $50 

وزارة اإلسكان  واعتماد برنامجوحدة إدارة  إنشاء: 5الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 
 .لقطاع مياه الشرب والصرف الصحيقومية ستراتيجية ال والمرافق والمجتمعات العمرانية

$50 $12 0 $62 

لالستحواذ على اعتماد تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية : 6الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 
والمرافق  اإلسكانوزارة تولت والتي في إطار البرنامج  التي وضعتاألراضي 

 .لبنك الدوليتحديثها بما يتماشى مع معايير اوالمجتمعات العمرانية 

$20 $9.25 0 $29.32 

التنظيمي لمياه الشرب والصرف  اإلطار القومي تدعيم: 7الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 
 الصحي

$0 $31 0 $31 

استرداد تكلفة بيسمح تعريفة نموذج اعتماد نموذج مالي و: 8الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 
 خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على نحو مستدام

$0 $20 0 $20 

 15$ 0 15$ 0$ تمويل المشروعات االستثماريةب ةالخاص ةالفنيالمساعدة 

 1,150$ 300$ 300$ 550$ جمالياإل
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 تصنيف مخاطر العملياتالمنهجية لداة األ: 3لحق مال

.   

 التصنيف األصلي  المخاطرفئة 

 معتدل، ،كبير )مرتفع،

 **منخفض( 

تقرير حول من آخر صنيف الت

 (ISR) أوضاع ونتائج التنفيذ

 

الحالي بالنسبة صنيف الت

 * اإلضافيللتمويل 

 معتدل كبير كبير حوكمةالو السياسة .1

 معتدل معتدل معتدل االقتصاد الكليجوانب  .2

 معتدل معتدل معتدل استراتيجيات وسياسات القطاع .3

 كبير كبير كبير التصميم الفني للمشروع أو البرنامج .4

 كبير كبير كبير القدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة .5

 كبير مرتفع مرتفع المالية والتعاقديةالجوانب  .6

 كبير كبير كبير ةوالمجتمعي ةالبيئيالجوانب  .7

 معتدل كبير كبير المصلحة أصحاب .8

 معتدل كبير كبير  أخرىجوانب  .9

 كبير كبير كبير  التصنيف العام للمخاطر

 

 .والتمويل اإلضافي برنامج األساسيالتصنيف المشترك لل*

 .(كافة التصنيفات وثيقة تقييم المشروعحيث لم تتضمن ) 3رقم التنفيذ أوضاع ونتائج تقرير و برنامج االساسيتصنيفات مأخوذة من تقييم وثيقة تقييم ال**
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 ةملحقإضافة  –: التقييم الفني 4لحق مال

نجاح النموذج الحالي في في ظل . والرئيسيإعداد المشروع  أثناءالذي أ جري لتقييم الفني األصلي ل ةملحقإضافة هذا التقرير عد ي   -60

بدون أي تعديالت مع أخذ الدروس  الرئيسيالحفاظ على التصميم الحالي للبرنامج هذا يقترح  اإلضافيالتمويل ، فإن البرنامج األساسيإطار 

  المستفادة في الحسبان.

 . اإلضافيلبرنامج التمويل  قتصاديالتقييم االفضال عن تضمين التقييمات الفنية والمالية والمؤسسية  هوهذه اإلضافة الملحقة الغرض من و

 الجاريالمستفادة من البرنامج  األساسيةالدروس 

 .(1اإلطار انظر ) الحديثةيقوم تقييم البرنامج على الدروس المستفادة من البرامج والمشروعات  -61

 1اإلطار 

برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق البنك الدولي )الممولة من الجارية المستفادة من العمليات  األساسيةالدروس 
 (2 البنية األساسية المتكاملة للصرف الصحيمشروع الريفية و

 

في توفير وصالت منزلية من خالل شركات ساسي األإطار البرنامج  في( 2و 1رقم  الصرفالمرتبط بنجح النموذج الحالي )المؤشر  -1

والمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكانمن وزارة  الماليةلالعتمادات تحويالت مباشرة قديم وت ،مياه الشرب والصرف الصحي

  .إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي

دليل بما في ذلك  ،الجديد المشترياتوزيادة الوعي ونشر إطار  من العقود ةمالئمحزم من خالل البناء والتشييد جذب صناعة  -2

 .الشكاوى معالجةآلية و المشترياتإجراءات 

عملية البناء على  واإلشرافلتصميم في مجال اكفاءة عالية مياه والصرف الصحي الستشاريين ذوي الاختيار شركات  ضمان -3

 .مزيد من الوقت لمعايير التصميم وجودة التصميماتالتخصيص مع  والتشييد

 ،لس اإلدارات في تنفيذ البرنامجعلى مستوى مجاعلى نطاق أوسع وذلك  مياه والصرف الصحيالالمشاركة اإلدارية لشركات  تدعيم -4

 مياه والصرف الصحي. الالمتعلق بتحسين أداء شركات  3رقم المرتبط بالصرف مع االهتمام بالمؤشر 

ا موجعله ،الصرفالمرتبطة بالصرف/النتائج المرتبطة بوضع إطار زمني واقعي للوفاء بالجداول الزمنية الخاصة بالمؤشرات  -5

 .اناإلمكللتدرج قدر  ينقابل

لضمان جودة البيانات والتقارير وتحسين عملية اتخاذ  ؛مياه والصرف الصحيالنظم المتابعة والتقييم في شركات  تدعيمينبغي  -6

 .على القطاع واإلشرافمياه الشرب المختلفة القرار والقدرة على المقارنة بين شركات 

خطط عملها الخمسية والسنوية  إعدادمياه والصرف الصحي من أجل مساعدتها على الهناك حاجة إلى تقديم دعم خاص لشركات  -7

 .حيز النفاذقرض البنك  دخولقبل 

 .التعريفاتمزيد من االهتمام لوضع النماذج المالية وتحديث الاالقتصادية، يجب إيالء  اإلصالحاتفي ضوء  -8

حول أدوار  األقساملضمان وجود اتفاق واضح في مختلف وذلك  ،البرنامج واعتماده قبل سريان القرض عملياتيجب إعداد دليل  -9

 .على المستوى الوطني اإلصالحاتنطاق يعرض  ملخصإلى جانب  ،المسؤولة عن إدارة التنفيذومسؤوليات الجهات 

برنامج خدمات الصرف لقدرات. وفي إطار تأسيس امنذ البداية مسألة رئيسية ل ةهدفالمست ةالفنيبالمساعدة  اإلقراض ةمزج عملي -10

برنامج مياه الشرب والصرف جانب من خالل دعم بناء القدرات من  ةالفنيالمساعدة تم توفير  ،الصحي المستدامة بالمناطق الريفية

 . اإلصالحلدعم الحكومة المصرية في جهود وتنفيذه البرنامج  إعدادمراحل  أثناء الصحي

  

مصري  هجنيمليار  250قدرها بتكلفة  ةتابعمنطقة  ألف 27قرية و 4700للصرف الصحي بالمناطق الريفية يغطي البرنامج القومي  -62

ِّ "قرية م   769في تغطية للبرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية  األوليالتركيز يتمحور (. ودوالر أمريكيمليار  14)  ،ثة"لو 

 أوغير المعالجة الصرف الصحي حيث يتم صرف مياه  ،مليار دوالر( في سبع محافظات في دلتا النيل 2.8مليار جنيه ) 50قدرها بتكلفة 

  السالم وفرع رشيد.ترعة بصورة كافية في  تعالجالتي لم 
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 السالمة الفنية 

لالستثمار اآلسيوي ومن المتوقع أن يعتمد البنك  ؛من البنك الدوليأمريكي مليون دوالر  300المقترح مبلغ  اإلضافيالتمويل يوفر  -63

محافظات جديدة هي الغربية  سينفذ البرنامج في ثالث. و2018آخر شهر سبتمبر  مليون دوالر أخرى في 300في البنية التحتية مبلغ 

مليون  15بقيمة  مساعدة فنية ،من خالل ذلك ،توافريو .، إضافة إلى محافظتي البرنامج األساسي )الدقهلية والشرقية(والمنوفية ودمياط

مليون  50 وقدرهمبلغ ي خصص و .ختلطةمما يجعلها عملية م اإلضافيفي التمويل  تمويل المشروعات االستثماريةب خاصدوالر لمكون 

  دوالر لتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

وفورات الحجم الخاصة بنظم معالجة مياه الصرف  تحقيقويعتمد اختيار القرى على يتمتع بالسالمة الفنية. البرنامج يقضي التقييم بأن  -64

األولويات تحديد من خالل تجميع القرى. وتتضمن الخطط الرئيسية المفصلة على مستوى شركات مياه الشرب والصرف الصحي معايير 

فصلة والتكلفة  مرافق مياه  مطابقة وهو -اخر مهمآ مجاال القائم على ربط التمويل بالنتائجالبرنامج . ويتناول تكنولوجيات المستخدمةوالالم 

 ، منهان يتناول البرنامج بعض نقاط الضعف الفنية الحاليةأالمصرية. ومن المتوقع واألكواد لقوانين واللوائح لالشرب والصرف الصحي 

 والعقود. مشترياتوإدارة ال التكنولوجيا المناسبةالمشروع واختيار  إعداد

  

تأهيل محطات معالجة مياه و إنشاءكذلك وصلة منزلية و 178,317ما يقرب من عدد إلقامة مليون دوالر  535 مبلغ قدرهاالستفادة من  -65

في المحافظات قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف ومحطات ضخ. 

 ؛عدد القرى في منطقة العمل والتي تلوث ترعة السالم وفرع رشيد إجماليبتحديد  ،وهي الغربية والمنوفية ودمياط والدقهلية والشرقية ،الخمس

فكان لمعيار الثاني أما اصحي. الصرف والمياه من شركات الالخطة الرئيسية الخاصة بكل شركة من خالل وحدات  صفية االختياراتوقامت بت

لتجنب التأخير. وقد سمح تطبيق وذلك  ؛هيئات مركزيةتنفذها قيد اإلنشاء جمعة التي تعتمد على محطات معالجة مياه صرف ستبعاد القرى الم  ا

مليون دوالر.  377قدرها نسمة( بتكلفة  639,135هي الغربية والمنوفية ودمياط )وثالث المحافظات الفي قرى  107تلك المعايير باختيار 

نسمة( بتكلفة  252,514الشرقية والدقهلية )أي ساسي األالبرنامج محافظتي قرية في  26 إضافة اقترحالموازنة المتوافرة، لالستفادة من و

ددت مليون دوالر. و 158قدرها    أولوية ثانية.ك األساسيهذه القرى في إطار البرنامج لقد ح 

 
 وصف البرنامج

في ثالث محافظات إضافية هي المنوفية القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية لبرنامج ل اإلضافييدعم التمويل  .اإلضافيالتمويل  -66

 . لقد وقع االختيار علىالبرنامج األساسيمن  اجزءتمثالن هما الدقهلية والشرقية ومحافظتي بعض القرى في فضال عن  ؛والغربية ودمياط

بما يسهم في ارتفاع نسبة صرف مياه الصرف الصحي غير  ،الخدماتغير المشمولة بالسكانية  التجمعاتتلك المحافظات لوجود العديد من 

  عة السالم وفرع رشيد.المعالج في تر

 

 اإلضافي: الميزانية االستثمارية المتوقعة للتمويل 1-4أ الجدول

المحافظة/شركة مياه الشرب 

 والصرف الصحي
 اإلجماليالمجموع  الدقهلية الشرقية دمياط المنوفية الغربية

التي تعاني من ثة وِّ ل  عدد القرى الم  

 (اإلضافيالتمويل )نقص الخدمات 
26 69 12 13 13 133 

ستقدم عدد السكان الذين  إجمالي

 لهم الخدمات من خالل البرنامج

 القائم على ربط التمويل بالنتائج

)شركة مياه الشرب والصرف 

 .(الصحي

162,365 405,500 71,270 97,463 155,067 891,667 



49 
 

للبرنامج بالنسبة عدد الوصالت 

 القائم على ربط التمويل بالنتائج

الشرب والصرف )شركة مياه 

 .(الصحي

32,473 81,100 14,254 19,492 30,9960 178,317 

 هتكلفة بالمليون جنيالإجمالي 

 مصري
1,656 4,136 855 1,170 1,628 9,449,402,980 

 تكلفة بالمليون دوالرالإجمالي 

 أمريكي
94 234 48 66 92 535 

 المصري/ هتكلفة الوحدة بالجني

 فردلل
10,508 7,947 13,768 13,352 10,321 10,313 

 /األمريكي تكلفة الوحدة بالدوالر

 فردلل
584 441 765 742 573 573 

 هتكلفة الوصلة المنزلية بالجني

 المصري
52,542 39,734 68,838 66,762 51,603 51,565 

 تكلفة الوصلة المنزلية بالدوالر

 األمريكي
2,919 2,207 3,824 3,709 2,867 2,865 

سا األمع تكلفة الوحدة في البرنامج  ،الجمع والمعالجة يالذي يتضمن نظامو ،فردلل /ادوالر 573متوسط تكلفة الوحدة  سقيتمالحظة: 

 فرد. لل دوالر/ 600 ىوه سي

  تقييم القدرات

 .التخطيط االستثماري والتنفيذالجديدة في مجال ثالث شركات الفيما يلي تحليل لخبرات  -67

  

البنية األساسية تعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية مسؤولة عن تخطيط االستثمارات الرأسمالية في مشروعات  الغربية. -68

وحدة من كل وتعمل جهات مانحة. الممولة من جانب  الصحيوالصرف  تحسين خدمات مياه الشرببرنامج و لصرف الصحيالمتكاملة ل

وحدة الصرف الصحي في المناطق ضم توإدارة المتابعة والتقييم. إشراف تحت  تنفيذ المشروعوحدة و المناطق الريفيةالصرف الصحي في 

بدوام جزئي. في الشؤون المالية والمشتريات والشؤون البيئية واالجتماعية  أخصائيينفنيين بدوام كامل عالوة على موظفين ثالثة الريفية 

إضافة إلى  ،بدوام كامل شؤون ماليةموظفين ثالثة فنيين و أربعةن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تحسي وحدة تنفيذ مشروعضم وت

توظيف بصدد دوام جزئي وهو مسؤول عن مراجعة التصميمات والعطاءات وتقييم المقاولين واالستشاريين. والشركة ب مشتريات أخصائي

في إطار مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف جنيه مصري مليون  84مبلغ رف ص   ،2017. وفي السنة المالية آخرين 60

إجمالي الخطة قدر ي. ومشروع البنية األساسية المتكاملة للصرف الصحي مليون جنيه مصري في إطار 18، في حين صرف مبلغ الصحي

 .أمريكيمليون دوالر  1.4 على مدار خمس سنوات بمبلغ محافظة الغربيةاالستثمارية ل

  

وحدة ضم . وتبشكل جيد المرحلة الثانية لصرف الصحيااألساسية المتكاملة لالبنية المنوفية تنفيذ مشروع تولى محافظة ت المنوفية. -69

 ،بيئةخاص بالوموظف ة، اجتماعياثنين شؤون و ةماليشؤون : ثالثة فنيين وموظف موظفين ثمانيةالصرف الصحي في المناطق الريفية 

 .2017في إطار المشروع في  جنيه مصريمليون  57 إجمالي المبالغ الم نصرفةسالمة. وبلغ الصحة وخاص بالوموظف 

  

بمساعدة تشارك محافظة دمياط في استثمارات رأسمالية في إطار برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي  دمياط. -70

ولقد صرف مبلغ . التقدم البطيء في سير العملالوحدة بسبب يجري حاليا العمل على تدعيم فني والثاني مالي(. وأحدهما ) موظفين اثنين

جيدة بشأن . ولدى قيادة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط رؤية 2012منذ بداية المشروع في مصري فقط  همليون جني 32

 . من الموظفينأكبر حاجة إلى عدد إال أن هناك ، في المستقبلقدم الشركة ت
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ألن مهمة شركات مياه الشرب والصرف  ،األنظمة والمهارات الخاصة بإدارة العقود المتعلقة باألعمال واسعة النطاق إعدادلم يتم  -71

االعتماد على استشاريين للحصول على ورغم أن . ذات الصلة على العمليات واألعمال المتعلقة بالصيانة البسيطة مقتصرةالصحي كانت 

خطر عدم قيام  يبرزوفي الوقت المناسب، بطريقة موثوقة وقوية وعقود الإلى إدارة قد يؤدي  اءاتاإلنشتصميمات مفصلة وخدمات إدارة 

وتشير ترتيبات الجهات المانحة.  التي تمولهاتوقف المشروعات بعد لالستمرار الالزمة مياه والصرف الصحي ببناء القدرات الشركات 

مياه والصرف الصحي الذين يتم رفع الإلى أن الموظفين في شركات  ،األخرىوحدات تنفيذ المشروعات مثل  ،دعم مشروعات مماثلة

يمكن تخفيف تلك و .داخل الشركةإلى أقسام أخرى ينقلوا الشركات للحصول على وظائف برواتب أفضل أو  وايغادرإما أن  ،قدراتهم

مثل توفير بيئة عمل جيدة  ؛النقديةغير من الحوافز االستفادة مع المحافظات مقيمين في  موظفينتشغيل من خالل  ؛المخاطر بصورة جزئية

 خاصة بالنسبة للنساء. و ،وتدريب وظروف عمل المرنة

  

بصالحيات  1996لسنة  164رقم قانون موجب الوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأنشئت  .وحدة إدارة البرنامج -72

وزارة بتفويض القامت  ،1980بما في ذلك التنمية الحضرية واالجتماعية واالقتصادية. ومنذ عام  ،المسؤولية عن التنمية الشاملةتتضمن 

 ،الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وواإلسكندريةالقاهرة بلشرب ا مياه هيئةمثل  ،إلى الهيئات التابعة لهاتلك الصالحيات 

 ،للقطاع بسبب وجود مشكالت مستمرة إعطاؤهااألولوية المرتفعة التي تم في ظل . و،إلخلمياه الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة)و

استعادة دورها والمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكانقررت وزارة  ،الصرف الصحي في المناطق الريفيةمشكالت و شح المياهمثل 

  لتحسين أداء القطاع. اإلصالحاتمن بة مجموعة لتجربرنامج وحدة إدارة  إنشاءمن خالل  تهااصالحيو

  

تتضمن  صالحياتبوالمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكانوزارة بساسي في مكتب ألالبرنامج أثناء ا وحدة إدارة البرنامج أنشئت -73

بدور رئيسي وحدة تقوم المكتب الوزير. ولمباشرة لألمام مع التبعية الواالستراتيجية  البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفيةدفع 

واالجتماعية تقنية ال الجوانبالصرف الصحي في أنشطة المشروع المرتبطة باإلدارة وومياه الفي دعم البرنامج والتنسيق بين شركات 

غير أنها  ،القطاعمن خالل جهود التدخل الفعالة في  وحدة إدارة البرنامجنجحت لقد . والمرتبطة بالمشتريات نشطةاألووالبيئية والمالية 

في التوسع في  وحدة إدارة البرنامجدور  تنامي. وبسبب والمرافق والمجتمعات العمرانية اإلسكاناخل وزارة تظل وحدة مشروع د

دورها على المدى الطويل،  ستمراريةلحاجة إلى اوا ،لتشمل كافة شركات مياه الشرب والصرف الصحي الخمس والعشرين اإلصالحات

من شأن ذلك أو أي وزارة بديلة. ووالمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكانداخل وزارة  امستدام اإلى أن تتطور لتصبح كيانوحدة التحتاج 

واإلبقاء بتوظيفهم  وحدة إدارة البرنامجذوي المستويات المرتفعة الذين قامت موظفين المتعلقة بالحفاظ على ال األساسيةللمشكلة الحل يوفر أن 

  منذ إنشائها.عليهم 

  

في ساسي األفي إطار البرنامج رئيسيا دورا  جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلككان من المتوقع أن يلعب  -74

رات ك ممكنا في هذا الوقت بسبب ضعف قدوبالرغم من ذلك، لم يكن ذلمتابعة وتقييم شركات مياه الشرب والصرف الصحي.  يمجال

بإنشاء نظام معلومات  تم التوصيةالجودة. لذا،  عاليعدم توافر نظام متابعة وتقييم و ،وصعوبة االحتفاظ بالموظفين المؤهلينالجهاز، 

باستخدام ) من الخمس والعشرين شركة في مصر المجمعةالبيانات ولتضمين  األطراف المعنيةي لجمع كافة صحالصرف والمياه المدادات إل

 .التقارير( وإعدادلجمع البيانات والتحليل نظام موحد 

 

جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ليقوم بالدور المنوط به فيما يتعلق بالمتابعة  تدعيم قدراتمن المهم  -75

 ستردادنموذج مالي مستدام الوتحديد التعريفة بناء على  ،وتوفير حوافز لتحسين األداء ،الصرف الصحيومياه الووضع المعايير لشركات 

على جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي  غير معتادعبئا سياسيا  انالتشغيلي الحاليالمالي التنظيمي وان التكلفة. ويضع النموذج

  جهاز إلى السلطة الرسمية.الفتقر يوحماية المستهلك ألن التسعير يتم من خالل عملية سياسية بينما 

  التقييم المالي

الغربية والمنوفية ودمياط( أثناء ) الموقف المالي التاريخي لشركات مياه الشرب والصرف الصحي الثالثبالتحليل هذا القسم تناول ي -76 

 الربحية.التركيز بشكل خاص على مع  2016/2017وحتى  2012/2013الفترة من 

  

مياه والصرف الخدمات لمقدم الخدمة الوحيد بمثابة وهي  2004شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الغربية في عام أنشئت  -77

 ،2016/2017وحتى  2012/2013والتي تغطي الفترة من  األساسية،ظهر البيانات المالية والتجارية الصحي في محافظة الغربية. وت  

  يلي:يتضح فيما وهو ما ا، وإن كان في تحسن، ضعيف امالي اوقفم
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في المبيع جنيه في المتر المكعب  0.19وصلت إلى المبيعة المكعبة من المياه  األمتارتناقصا في خسائر شهدت الشركة   •

 2016/2017 يف في المائة 25 إلىالتي وصلت  ،فقودة. وبالرغم من ذلك، شهدت بعض التدهور في المياه الم2016/2017

 . 2012/2013 يف في المائة 18مقارنة بنسبة 

ربح على مدى الهامش صافي و، الفوائد والضرائبقبل  صافي خسارةشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية  حققتلقد  •

بصورة كبيرة بحيث تمكنت الشركة من تغطية نفقات التشغيل والصيانة من معدالت الربحية تحسنت فقد  ،وبالرغم من ذلك. السنين

من إجمالي  في المائة 85تمثالن أكثر من خالل العامين الماضيين. وينبغي مالحظة أن المرتبات والكهرباء  التشغيلية اإليرادات

 .2016/2017من إجمالي اإليرادات التشغيلية في  في المائة 75حوالي  مثلتالتعريفة  اتوأن إيراد ،التكاليف

مياه وتمكنت الفي أنشطة  2016/2017التشغيل( في  نسبةيلية )تمكنت الشركة من استرداد النفقات التشغيلية من اإليرادات التشغ •

 تحسن كبير. دل على الصرف الصحي وهو ما ي نشاطمن نفقات  في المائة 99 استردادمن 

 كفاءة التحصيل. نسبةيتضح من كما  ،المتحصالتهناك مجال لتحسين  •

 

مياه والصرف الخدمات ل مقدم الخدمة الوحيدبمثابة وهي  2007شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية في عام  أنشئت -78

 اموقف 2016/2017وحتى  2012/2013التي تغطي الفترة من  األساسيةظهر البيانات المالية والتجارية وت  الصحي في محافظة المنوفية. 

  يلي:يتضح فيما وهو ما ا، وإن كان في تحسن، ضعيف امالي

في عام المبيع جنيه في المتر المكعب  0.13التي وصلت إلى المبيعة في خسائر األمتار المكعبة  اشهدت الشركة تناقص •

 2016/2017في عام في المائة  20حيث وصلت إلى  مفقودةلمياه الوبالرغم من ذلك فقد حققت تحسنا في ا ،2016/2017

 .2012/2013في عام في المائة  27مقارنة بنسبة 

. السنينبح على مدى الرهامش صافي وقبل الفوائد والضرائب  صافي خسارةحققت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية   •

الربحية والقدرة على تحقيق إيرادات بصورة كبيرة بحيث تمكنت الشركة من تغطية نفقات وبالرغم من ذلك، فقد تحسنت معدالت 

في المائة  85 نتمثالوينبغي مالحظة أن المرتبات والكهرباء  خالل العامين الماضيين. التشغيل والصيانة من اإليرادات التشغيلية

 .2016/2017في وذلك من إجمالي اإليرادات التشغيلية  لمائةفي ا 83حوالي  تمثلالتعريفة  اتمن إجمالي التكاليف وأن إيراد

 وأنشطةمياه الفي أنشطة  2016/2017التشغيل( في نسبة تمكنت الشركة من استرداد النفقات التشغيلية من اإليرادات التشغيلية ) •

 تحسن كبير. دل على وهو ما يعلى السواء الصرف الصحي 

كفاءة التحصيل. وتعتبر معدالت التحصيل مقبولة في القطاع المحلي لكن  نسبةكما يتضح من المتحصالت هناك مجال لتحسين   •

 في القطاع الحكومي حيث تعتبر منخفضة بصورة كبيرة. معالجتهايجب 

 

والصرف الصحي وهي بمثابة مقدم الخدمة الوحيد لخدمات المياه  2004شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط في عام أنشئت  -79

موقفا ماليا  2016/2017وحتى  2012/2013. وت ظهر البيانات المالية والتجارية األساسية والتي تغطي الفترة من دمياطفي محافظة 

وفيما يلي بعض النقاط . 2016/2017في دمياط تدهورا آخر في المياه الصرف الصحي ثم شهدت شركة ضعيفا، وإن كان في تحسن. 

 الرئيسية التي ينبغي التأكيد عليها:

  

 يفي عامالمبيع في المتر المكعب  اجنيه 0.81و 0.31والتي وصلت إلى المبيعة في خسائر األمتار المكعبة  االشركة تناقصشهدت  •

 22حيث وصلت إلى نسبة  فقودةفقد حققت تحسنا في المياه الم ،على التوالي. وبالرغم من ذلك 2016/2017و 2015/2016

 .2012/2013عام  يف في المائة 29 مقارنة بنسبة 2016/2017عام  يف في المائة

 

الفوائد والضرائب  قبل إجمالي الربح التشغيلي، واألرباحفي صافي خسارة  دمياطحققت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب •

وبالرغم من ذلك، فقد تحسنت معدالت الربحية والقدرة على تحقيق إيرادات بالتدريج . السنينوصافي هامش الربح على مدى 

في المائة  64إلى ه النسبة هذ تلنفقات التشغيلية من تكاليف التشغيل. وقد انخفضااسترداد تكلفة من في المائة  88نسبة وصوال إلى 

 تمثلو ،من إجمالي التكاليففي المائة  82 نتمثاللكهرباء محطة دمياط الجديدة. وينبغي مالحظة أن المرتبات وا ةبسبب إزال

 .2016/2017في وذلك من إجمالي اإليرادات التشغيلية  في المائة 87التعريفة حوالي  اتإيراد

 

وكذلك مياه الفي أنشطة  2016/2017التشغيل( في  نسبةالشركة من استرداد النفقات التشغيلية من اإليرادات التشغيلية )لم تتمكن  •

 . 2017/ 2016تحسنا فيما عدا عام شهدت ،كما أشرنا آنفاوإن كانت، الصرف الصحي.  أنشطة
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 وتعتبر معدالت تحصيل القطاع الحكومي مقبولة. ةهناك مجال لتحسن معدالت التحصيل المحلي •

 

  الثالث:الشركات على يسري فإن ما يلي  ،وفي هذا الصدد -80

 

إلى بصفة خاصة  شارةاإلمع  ،مياه والصرف الصحيالتعكس نفقات التشغيل والصيانة السائدة االحتياجات الفعلية لشركات  ال •

ينبغي تحليل  ،الكهرباء ومستويات المرتبات. وفي هذا الصددمصروفات لصيانة الوقائية والتشغيلية ول خصصةالم  مصروفات ال

 على األداء المالي في المستقبل.ذلك  وتبعات، صيانة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للعمالءالتشغيل واألمثل من الالمستوى 

 

. 2017 سبتمبر عامفي  الذي أصبح سارياآخر نظام تعريفة كثرها جرأة من الزيادات في التعريفة كان أ امياه عددالشهد قطاع  •

 ن زيادة التعريفة والقدرة على تحسين الكفاءة الفنية والتجارية. ن هناك عالقة إيجابية بيأويعتقد 

 

لخسائر الفنية والتجارية وتصميم برامج بناء لكل من اويتطلب ذلك ضمان القيام بقياس مالئم  ؛فقودةهناك مجال لتحسين المياه الم •

 .قدرات للتعامل مع كليهما

 

 للوفاء بااللتزامات التشغيلية في الوقت المناسب.ة السيولة النقديينبغي تحسين معدالت التحصيل لتوفير  •

 

  اإلنفاقإطار 

. تغييردون ظل ي وهو ما حكومينامج الباعتباره البر الريفيةالقومي للصرف الصحي بالمناطق البرنامج ساسي األالبرنامج حدد  -81

في المائة  100صرف صحي بنسبة خدمات حقيق تغطية في ت القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية للبرنامجكلي الهدف اليتمثل و

نسمة )وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة مليون  50.660حوالي يقدر عدد سكانها بو"، منطقة تابعة"ألف  27قرية وحوالي  4740في 

نهاية مع مليار دوالر(. و 12مصري ) همليار جني 200بحوالي القومي االستثمارية للبرنامج  حتياجاتاالدرت (. وق  2017واإلحصاء 

مليون نسمة تتضمن  17.59 ب قدر عدد السكانحيث ي  قرية  1074 الخدمةمشمولة بالقرى ال إجمالي عددسيبلغ  ،2018السنة المالية 

قيد  ةهناك مشروعات حاليإن حيث  ،2086 المشمولة بالخدمةيبلغ عدد القرى س ،2020 ةالماليسنة نهاية المع . وتابعةمنطقة  190

 قرية.  1039اإلنشاء في 

 

محافظات )البحيرة والدقهلية والشرقية(  مليون دوالر ثالث 550بمبلغ ساسي ألاالبرنامج  الذي يساندهالبرنامج الحكومي  تضمن -82

بصرف ساسي البرنامج األقام في ترعة السالم وفرع رشيد. وحمأة المعالجة والصحي غير الصرف الصرف مياه التي تسهم في هي و

وحتى اآلن في  2015لفترة من ا أثناءإجمالي االستثمارات الحكومية بلغ و .2018شهر أغسطس  حتىمليون دوالر  288.45 مبلغ

 مليون دوالر وهو ما تجاوز التمويل المتوقع من الحكومة.  275ساسي البرنامج األالمشمولة ب الثالثالمحافظات 

 

)دمياط والغربية الجديدة بحيث يتضمن قرى في المحافظات الثالث  ،ساسياأليقوم التمويل اإلضافي باالستفادة من البرنامج  -83

 وفقا للمعايير الموضوعة.  ساسياألالبرنامج محافظتي في المؤهلة قرى الإلى  باإلضافة ،والمنوفية(

  برنامج االستثمارات ونفقات التشغيل والصيانة

على أن  ،ويتطلب أنشطة ميدانية إلجراء تحسين مناسب للتجمعات استرشاديينبغي مراعاة أن برنامج االستثمارات هذا هو برنامج  -84

يمكن أن تختلف  ،من أجل تحديد أولويات االستثمار. وفي هذا الصددالتمهيدية مالية الفنية والجدوى اليتبعه إجراءات أولية لدراسة 

لتجمعات المقترح لتحسين العلى نتائج بناء  وأيضا  أو من عام آلخر، صحيالصرف المياه ومن شركات الكل شركة حسب خصصات الم  

 تطوير. ستحظى بمزيد من الالمعايير التي  أساسستثمارات على االأولوية  تحددودراسات الجدوى األولية. عالوة على ذلك، 
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 )باأللف جنيه مصري/بالمليون دوالر(االسترشادية الموازنة االستثمارية : توقعات 2-4أ  الجدول

 المحافظة 
السنة المالية 

2020 

السنة المالية 

2021 

السنة المالية 

2022 

السنة المالية 

2023 

األلف تكلفة بال إجمالي

 مصري هجني

إجمالي 

تكلفة ال

بالمليون 

 دوالر

 

 94 1,656 463,660 463,660 386,383 231,830 الغربية

 234 4,136 936,652 936,652 780,544 468,326 المنوفية

 48 855 308,532 308,532 257,110 154,266 دمياط

 66 1,170 846,248 846,248 705,207 423,124 الشرقية

 92 1,628 279,729 279,729 233,108 139,865 الدقهلية

  9,449,403 2,834,821 2,834,821 2,362,351 1,417,410 الكلي )باأللف جنيه مصري( اإلجمالي

 535   157 157 131 79 الكلي )بالمليون دوالر أمريكي( اإلجمالي

 

)التعريفة وإيرادات التشغيل  اإليرادات الذاتيةللتشغيل والصيانة والمرجحة في مقابل استرشادية الجدول التالي توقعات يعرض  -85

 . التمويليةاألخرى( بالنسبة لكل شركة من شركات مياه الشرب والصرف الصحي من أجل تحديد الفجوة 

 الغربيةفي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بللتشغيل والصيانة المتوقعة التمويل : فجوة 3-4 أ الجدول

 السنة المالية والصرف الصحي بالغربيةالشرب شركة مياه  

 2018 

 السنة المالية

 2019 

 

 السنة المالية 

2020  

 السنة المالية

 2021 

 

 السنة المالية

 2022  
 657,875,740 598,068,855 533,990,049 476,776,829 414,588,547 تعريفة المياه

 203,519,184 190,204,845 177,761,537 166,132,278 155,263,811 تعريفة الصرف الصحي

 129,209,239 118,241,055 106,762,738 96,436,366 85,477,854 اإليرادات التشغيلية األخرى

 990,604,163 906,514,754 818,514,324 739,345,473 655,330,212 مصادر ذاتية

 723,880,152 603,233,460 502,694,550 418,912,125 349,093,438 تكلفة المياه

 393,699,900 328,083,250 273,402,708 227,835,590 189,862,992 تكلفة الصرف الصحي

 1,117,580,052 931,316,710 776,097,259 646,747,716 538,956,430 إجمالي التشغيل والصيانة

 (126,975,890) (24,801,956) 42,417,065 92,597,758 116,373,782 الفجوة التمويلية

 

 

 في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفيةللتشغيل والصيانة المتوقعة التمويل : فجوة 4-4أ  الجدول
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 السنة المالية والصرف الصحي بالمنوفيةالشرب شركة مياه 

 2018 

 السنة المالية 

2019 

 

 السنة المالية

 2020 

  

 السنة المالية

 2021  

 

 لسنة الماليةا

 2022 

 

  
 695,670,896 632,428,087 564,667,935 504,167,799 438,406,782 تعريفة المياه

 137,630,994 128,627,098 120,212,241 112,347,888 104,998,027 تعريفة الصرف الصحي

 124,995,284 114,158,278 102,732,026 92,477,353 81,510,721 اإليرادات التشغيلية األخرى

 958,297,174 875,213,462 787,612,202 708,993,041 624,915,530 مصادر ذاتية

 804,384,142 670,320,118 558,600,099 465,500,082 387,916,735 تكلفة المياه

 225,414,433 187,845,361 156,537,801 130,448,167 108,706,806 تكلفة الصرف الصحي

 1,029,798,575 858,165,479 715,137,899 595,948,249 496,623,541 إجمالي التشغيل والصيانة

 (71,501,401) 17,047,983 72,474,303 113,044,791 128,291,988 الفجوة التمويلية

 

 في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياطللتشغيل والصيانة المتوقعة التمويل : فجوة 5-4أ  الجدول

 2022السنة المالية  2021السنة المالية  2020السنة المالية  2019السنة المالية  2018السنة المالية  والصرف الصحي بدمياطالشرب شركة مياه 

 257,388,625 233,989,659 208,919,338 186,535,124 162,204,455 تعريفة المياه

 45,233,828 42,274,606 39,508,977 36,924,278 34,508,671 تعريفة الصرف الصحي

 45,393,368 41,439,640 37,264,247 33,518,910 29,506,969 اإليرادات التشغيلية األخرى

 348,015,821 317,703,905 285,692,563 256,978,312 226,220,095 مصادر ذاتية

 384,782,973 320,652,478 267,210,398 222,675,332 185,562,776 تكلفة المياه

 276,240,205 230,200,171 191,833,476 159,861,230 133,217,692 تكلفة الصرف الصحي

 661,023,178 550,852,649 459,043,874 382,536,562 318,780,468 إجمالي التشغيل والصيانة

 (313,007,357) (233,148,744) (173,351,311) (125,558,250) (92,560,373) الفجوة التمويلية

 

تبدأ  ،2017/2018 السنة الماليةبدءا من المقترح برنامج زيادة التعريفة  إدخالبمجرد تحقيق تحسن تشغيلي ومالي تدريجي ومع  -86

في التمويل  امن المتوقع أن تشهد دمياط عجز، بينما الغربية والمنوفية بتحقيق فائضفي كل من مياه الشرب والصرف الصحي شركة 

بناء على زيادة مقدرتان ا مأنهاإلهالك ويتضمنان وبالرغم من ذلك، ينبغي مراعاة أن التشغيل والصيانة ال خالل الخمس سنوات القادمة. 

 صيانة. التشغيل والمستوى األمثل من التحقيق هذه الزيادة بتسمح حيث  ،في المائة 20سنوية بنسبة 
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إلى بعض التمويل لتمكينها أيضا بل إنها تحتاج فحسب؛ ال تحتاج شركات مياه الشرب والصرف الصحي إلى تمويل للتشغيل والصيانة  -87

من المتوقع أن  ،وأنظمة التحصيل والقدرات. وفي هذا الصدد ،التي ال تحقق إيراداتمثل قدرات القياس للمياه  ،من تحسين مؤشراتها

 من النفقات االستثمارية للتشغيل والصيانة.  في المائة 10 تخصص

  المتابعة والتقييم

 أهمها: وفي القطاع  تستخدمهناك العديد من عمليات المتابعة والتقييم الحالية والتي  -88

لشركة ل هاميتقدلاألداء تقارير  إلعدادشركات مياه الشرب والصرف الصحي  الذي تستخدمه ،إعداد التقاريرونظام المتابعة والتحليل  •

  .لألداء في شركات مياه الشرب والصرف الصحي ارئيسي امؤشر 16 هذا النظامويغطي  ؛القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

المراجع الخارجي والتي توجد بصورة مستمرة في كل شركة من شركات مياه الشرب والصرف المقدمة من الشهرية  التقارير •

 الصحي.

تابعة لم الصرف الصحيالقرار في قطاع اتخاذ الوكالة األلمانية للتنمية الدولية ضمن نظام دعم أداة التقييم والمتابعة التي وضعتها  •

 . وتنفيذها تخطيط المشروعات

 

العديد من والتي تغطي  ،جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلكعدها يالتي  المعلومات السنوية تقارير •

جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية  التي يقيسهاداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي ألالمؤشرات الرئيسية 

 .المستهلك

 

مناقشة فيه نظام موحد للمتابعة والتقييم يتم  إعدادبوالمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكانبوزارة البرامج تقوم وحدة إدارة  -89

والمرافق  اإلسكان)وحدة إدارة البرامج بوزارة األطراف الفاعلة بصورة دقيقة مع كافة التقارير عن االلتزامات  وإعدادالمسؤوليات 

جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك  -الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  –والمجتمعات العمرانية 

 .(شركات مياه الشرب والصرف الصحي –

  تحليل االقتصاديال

الوصول إلى صافي المزايا  بغرض المتوقعةالسنوية  لمزايا االقتصادية السنوية المتوقعة مع التكلفة التشغيلية االقتصاديةلمقارنة  عقد -90

بمعدل خصم اجتماعي  التدفقات المالية المخصومةمنهج من خالل  المتوقعبرنامج طوال عمر الصافي المزايا ي خصم . وبرنامجالسنوية لل

( كما 2042-2018فترة الدراسة ) أثناء( من أجل استخراج المؤشرات االقتصادية الرئيسية التالية حيث القيمة الفعليةمن  في المائة12)

 .6-4)أ( هو موضح في الجدول 

 : مؤشرات الجدوى االقتصادية6-4أ  الجدول

 التفسير البرنامج المؤشر

 صافي القيمة االقتصادية الحالية 

 مصري( ه)بالمليون جني
4,165 

اإلنفاق صافي المزايا االقتصادية يتجاوز 

  .االقتصادي الرأسمالي

 في المائة 20 (ERR)معدل العائد االقتصادي
االقتصادي معدل الخصم العائد معدل يتجاوز 

 .(في المائة 12االجتماعي )

 تتجاوز القيمةللمزايا االقتصادية  القيمة الحاليةأي أن  ،إيجابيةبرنامج لل صافي القيمة االقتصادية الحاليةأن إلى  السابقيشير الجدول  -91

الفرصة البديلة المتاحة الستثمار رأس أعلى من تكلفة  و( وهفي المائة 20) معدل العائد االقتصاديو ،االقتصادي باإلنفاق ةالخاص الحالية

 . برنامجدل على العائد االقتصادي اإليجابي للوهو ما ي ،(في المائة 12) االجتماعيالمال 

  

 .جدوى اقتصاديةذو برنامج أن ال أعالهتوضح المؤشرات االقتصادية  -92

 التوصيات 
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  :لتوصيات الرئيسية للتقييم الفنيافيما يلي ملخص  -93

  :المؤسسيالتقييم  -1

مياه والصرف الصحي الفي شركات  برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفيةلساسي ألاتكرار البرنامج  -أ

والتنفيذ  اإلعدادعن مراحل  ةوهو ما يعنى أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة ستكون مسؤول ؛الجديدةالثالث 

 بما في ذلك تحسين األداء والتشغيل والصيانة. برنامج ال ومتابعة واإلشراف

 اتوى شركعلى مست بوضوحمسؤوليات الوختصاصات مع تحديد اال ،خبرةومؤهل من الموظفين ذوي ال عدد كاف  تكليف  -ب

  الالزم لهذا الغرض. مدعالوتوفير برنامج لتنفيذ المياه الشرب والصرف الصحي 

من خالل إنشاء  ،بما في ذلك نظام موحد للمتابعة والتقييم ،جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك تدعيم -ج

كل المستخدمين )وحدة إدارة البرامج التي تخدم مياه والصرف الصحي يستفيد من األدوات الحالية النظام معلومات موحد إلمدادات 

جهاز تنظيم مياه الشرب  -الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  – والمرافق والمجتمعات العمرانية اإلسكانبوزارة 

 .شركات مياه الشرب والصرف الصحي( –وحماية المستهلك والصرف الصحي 

على مستوى قطاع مياه أفضل عمل وتعويضات  ظروفالموارد البشرية للسماح بتوافر ب إلدخال إصالحات متعلقةالحاجة  -د

  .الشرب والصرف الصحي

داخل القطاع لضمان االستدامة والمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكاندور وحدة إدارة البرامج بوزارة وضع إطار مؤسسي ل -ـه

  للدور العام لإلدارة والتنسيق.طويلة المدى 

االستثمار واستقاللية شركات مياه الشرب والصرف الصحي من خالل الالمركزية الكاملة لوظائف التخطيط  تدعيممواصلة  -و

 .البرنامجإطار في بدأت كما  ،والتشغيل والصيانة

  :فنيالالتقييم  -2

على  ،دراسات الجدوى الفنية األولية بالنسبة لمشروعات فرعية محددةإلجراء دعم شركات مياه الشرب والصرف الصحي  -أ

تحديد أماكن من أجل التحقق من الموقع والسكان وطرق النفاذ و ، وذلكلتجمعات ومنهج تطوير الخياراتاالستخدام األمثل ل أساس

 . إلخ ،األراضيتجميع مياه المجاري وتوافر 

نشاءات في شركات مياه الشرب والصرف لإلدارات الخاص بإنشاء إوالمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكاندعم قرار وزارة  -ب

  .المشروعات االستثمارية المستقبلية في شركات مياه الشرب والصرف الصحيالمتعلقة بالمشروعات و األنشطةلمتابعة  ،الصحي

خطة عمل وتوفير معلومات خاصة بإعداد  ،مياه والصرف الصحيالضمان بيانات جودة أفضل تدعم نظام معلومات إمدادات  -ج

  .حدثكما هو مطلوب في إطار االتفاق القانوني الم   األداءتحسين 

  :الماليالتقييم  -3

 

والشفافية لدعم  الفواتير وإعدادها،المالية واألدوات في شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين تحصيل  األنظمةتحديث  -أ

 .الكفاءة التشغيلية في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واالستدامة المالية على المدى الطويل

 

 الذاتية. اإليرادات أساسنموذج مالي لمتابعة االستدامة على  إعداد -ب

 

مؤشرات اقتصادية ومالية وفنية محددة  أساسعلى  ،االستثمارات أولوياتتقييم الجدوى المالية لالستثمارات الفردية ووضع  -ج

 مختارة مسبقا.بدقة و

 إضافة ملحقة – المالية والتعاقدية: تقييم األنظمة 5الملحق 



57 
 

نطاق البرنامج ليغطي ثالث محافظات إضافية من خالل شركات مياه الشرب والصرف من شأن التمويل اإلضافي أن يوسع من  -94

المركزية المرافق والتوسع في المؤشرات الحالية  تدعيمأجندة اإلصالحات المؤسسية والقطاعية بغرض وطد وي ،الصحي ذات الصلة

 المرتبطة بالصرف. 

 

أن مسارات تدفق األموال التي  ؛الصحيالبنية األساسية المتكاملة للصرف  اثبتت الخبرات السابقة في القطاع من خالل مشروعات -95

إن تدفق األموال )من خالل البنك  القيود الخطيرة التي تعترض التنفيذ.أحد لكفاءة والفعالية تمثل إلى اتستغرق وقتا طويال للغاية وتفتقر 

شركات ولقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي/وحدة إدارة البرنامج، الشركة اوالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدولي، 

والتدفق المصاحب للوثائق من شركات مياه  ،مياه الشرب والصرف الصحي/وحدات الصرف الصحي في المناطق الريفية، المقاولين(

 ،أدى إلى تكاليف معامالت مرتفعة. ولوحظ تأخير التنفيذ في العديد من المستويات التشغيلية ،الشرب والصرف الصحي عبر نفس القنوات

يوما  28العقود أتاحت  ،فواتير المقاولين بشكل كبير )في بعض الحاالت فقد تأخر صرف وال يستثنى من ذلك عملية تجهيز المدفوعات.

ومراسالت كفؤة يوما عند التطبيق( نتيجة للضوابط غير الواضحة وتعقد اإلجراءات )مراجعات غير  54لسداد الفاتورة في مقابل تأخير 

خالل تقليل من  ،وخطوات الزمة للموافقة(. ولقد ص مم البرنامج إلحداث تدفق أكثر كفاءة لألرصدة والمعلومات في وحدات/إدارات التنفيذ

  .تدفق مستندات المعامالت عبر الجهات المختلفة، مع طلب إعداد تقارير دورية، ورصد مؤشرات التقدم، والقيام بعملية التحقق المستقل

  

  الدروس المستفادة من المرحلة األولى

المبكرة حتى اآلن.  اإلشاراتالدروس المستفادة من هذه المرحلة من التنفيذ بالرغم من وجود بعض لتحديد مبكرا يزال  الالوقت إن  -96

التقليدية. وقد  أنشطتهافي االضطالع بمسؤوليات تتجاوز وكما ورد في تصميم البرنامج، بدأت شركات مياه الشرب والصرف الصحي 

 . المشترياتية وإدارة العمليات المتعلقة بشركات في عملية تخطيط االستثمارات الرأسمالتلك السارت 

  

على طريق  اضخم اإنجازممارسة األداء القائم على التحويالت المالية إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي  الشروع فييمثل  -97

فإن  ،وبالرغم من ذلكالتخطيط االستثماري على مستوى شركات مياه الشرب والصرف الصحي. وتمويل عملية التعزيز مصداقية 

قارنة م اتأخير قد شهدتإلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكانالتحويالت من وزارة 

 الصرف في الوقتلمرتبطة بما يؤدي إلى عدم تحقيق النتائج ا، مالصرفالمرتبطة بهيكل المؤشرات والمتعلقة بجداول الزمنية المتوقعة بال

تم تحويل ما ، 2017 وإلى إعادة هيكلة البرنامج في نهاية المطاف. ووفقا للقوائم المالية للبرنامج الصادرة في يونيذلك كما يؤدي ، المحدد

المصرفية حسابات الفي  ال تزال تلك التحويالتوكانت فقط إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي.  أمريكيدوالرماليين  6يعادل 

بعض التقدم التدريجي الذي نتج عنه تحويالت تراكمية  2017في ديسمبر التقرير المرحلي  ظهرأ. وقد 2017 ويونيحتى ت شركالتلك ال

مليون  26.6قدرها أظهر تحويالت تراكمية الذي أعدته وحدة إدارة البرنامج األخير مليون دوالر. والتحديث المالي  11وصلت إلى 

 .2018نهاية فبراير  معدوالر 

 

خدمات المنهجية ، نوقشت 2017 وشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الصادر في يونيالخاص بالوفقا للتقرير المرحلي و -98

. وينبغي متابعة تنفيذ هذه المنهجية 2017قدت في مارس عمل ع  ورشة عليها في اتفق وتابعة والمناطق الالمحددة القرى المقدمة في 

 المنهجية المعتمدة. أخرى خارج نطاق لضمان عدم تأثر عملية االختيار بأي عوامل  ،دوريةتقارير بشأنها بصورة  وإعداد

 

. وبالرغم من اإلنترنتعلى مواقعها على  2016سنة المالية قامت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بنشر تقارير المراجعة لل -99

هذه وحدة إدارة البرنامج بخصوص عدم اكتمال التقارير وسيقوم بمتابعة حل نبيه ن كاملة. وقد قام البنك بتذلك، فإن تقارير المراجعة لم تك

 .2017 السنة الماليةالمسألة في التقرير القادم الذي سينشر عن 

 

شركة في اختيار  تأخرال، وهو ما تسبب في مرحلة سابقةمن التحديات في أن نظام المشتريات قد واجه مجموعة بالرغم من  -100

يعمل نظام حاليا و ؛مؤخرا في التنفيذ التقدمالكثير من فقد تحقق  ،استشاري دعم التنفيذوجهات التحقق المستقلة و استشارية إلدارة البرنامج

 مات أثناء إعداد البرنامج وفقا لخطة عمل البرنامج. يفي التقي ض منالذي  المشتريات

 

 المشترياتدليل إجراءات قوم الثالث شركات الجديدة باعتماد بمستوى مقبول. وت اتالتوريدالمشتريات وترتيبات تنفيذ  تجري -101

حكومة جمهورية مصر العربية أيضا التوسع  اختارتلقد و. الوثائقودليل العلى استخدام وذلك بعد تدريبها  الوثائق القياسية للعطاءاتو
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في كافة شركات الوثائق القياسية للعطاءات المشتريات ودليل إجراءات اعتماد من خالل  ،خارج نطاق تصميم البرنامج اإلصالحاتفي 

لحاجة معالجة اات األولية ولللتعامل مع الدروس المستفادة من التطبيق مشترياتدليل إجراءات التحديث  جرىوالصرف الصحي. و المياه

تلك  كيفية استخدامماثال في ظل التحدي يلكن  ،أيضا التعامل مع الشكاوى وضعت آليةلقد سرع نحو مرحلة الترسية. ووتيرة أللتحرك ب

 مستقلة. الهيئة الوتعيين أعضاء اآللية 

 

على تدريب إضافي  شركات مياه الشرب والصرف الصحي وفرق وحدة إدارة البرامج حصلتالتنفيذ، تسريع وتيرة من أجل و -102

المؤهلين بدرجة العطاءات مقدمي العطاءات من أجل جذب لمقدمي  تعريفياجتماع  عقدعالوة على ذلك،  حول المشتريات وإدارة العقود.

برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق لتقديم عطاءات بخصوص عقود حنكين واالستشاريين الم  وتحفيز المقاولين  أكبر

 مدفوعات فورية. من خالل وهنية بصورة م تدارعقود عادلة ومتوازنة  إبراممن خالل ضمان الريفية 

 

 إلى ربط التمويل بالنتائج القائم علىبالتنفيذ والمتضمنة في البرنامج  المتعلقة اإلصالحاتتوصلت عمليات الفحص الفوري لجدوى  -103

في البداية، فإن شركات مياه الشرب والصرف الصحي حققت تقدما في مجال تخطيط  مشترياتأنه بالرغم من وجود تأخير في تنفيذ ال

وباستخدام لمشتريات لدليل إجراءات اعقود وفقا الترسية جرت عملية و ؛حدثةم  مشتريات هناك خطط ، واوتنفيذهالمشتريات والتوريدات 

 بما يلي:  للمشتريات والتوريداتويوصي الفحص الفوري خالل إطار زمني مقبول. الوثائق القياسية للعطاءات 

توفير دعم مستمر لشركات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة قبل بداية عمليات العطاءات الخاصة بالتمويل اإلضافي.  -1

 . متدجنب التأخير المتمن أجل  اويعد هذا األمر ضروري

واالستشارية  اإلنشائيةستعقد جلسات توجيه لمقدمي العطاءات عند إطالق التمويل اإلضافي من أجل توفير معلومات للصناعات  -2

حوار دوري مع السوق فيما يتعلق باالتجاهات االستراتيجية  يقامثم ، بخصوص فرص العمل التي يوفرها التمويل اإلضافي

 قطاع المياه والصرف الصحي في مصر وكذلك خطط العمل الحالية والمستقبلية.لوالفنية 

 على الحد األدنى الضروري للتنفيذ الفعال لعملية التقييم.لجان التقييم يقتصر عدد اللجان الفنية و .3

فحص البمثابة ذلك ليكون  العروض/العطاءاتلجان تقييم ل سكرتاريةأو  كأمانة شارية إلدارة البرنامجالشركة االستعمل تيجب أن  .4

 .العروض ذات الصلة /عطاءات وتقارير تقييم ال ودقتها، ضافي لجودة عملية التقييماإل

األخصائيين في مجالي توظيف واحد على األقل من كبار  قدرة شركات مياه الشرب والصرف الصحي من خالل تدعيم .5

  .من شركات مياه الشرب والصرف الصحيفي كل شركة المشتريات وإدارة العقود 

ِّن تمويل المشروعات االستثمارية كو   في التمويل اإلضافي م 

واإلجراءات فيما يتعلق باإلدارة المالية،  تمويل المشروعات االستثماريةبتنفيذ األنشطة المتعلقة بتقوم وحدة إدارة البرامج  -104

ن تمويل المشروعات االستثماريةتمتلك وحدة إدارة البرامج قدرات على تنفيذ  .التنسيق العامالمشتريات والوقائية، و ِّ كو  لقد وضعت و، م 

البنك الدولي  نظمة للمشتريات لدىللوائح الم  في إطار هذا المكون وفقا وتنفذ عملية المشتريات لهذا المكون.  المشتريات والتوريداتخطة 

 ،اتفاقية القرضكذلك و، 2017في نوفمبر ن قحت والتي  2016بتاريخ يوليو  ،لتمويل المشروعات االستثماريةبالجهات المقترضة الخاصة 

التوجيهية المتعلقة بمنع ومكافحة االحتيال والفساد في المشروعات الممولة  المبادئ"وسيتم تطبيق التي اعتمدها البنك.  مشترياتوخطة ال

 2006 أكتوبر 15الصادرة في للتنمية"، المؤسسة الدولية والقروض المقدمة من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمنح من خالل قروض 

المشروع واعتمدها  . ولقد أعدت خطة مشتريات للثمانية عشر شهرا األولى من تنفيذ2016يوليو  1 وكذلك في، 2011حدثة في يناير والم  

 البنك.

  

طلبات  وإعدادالموازنة  إعداد ةفي وحدة إدارة البرنامج مسؤولي اإلدارة الماليةموظفو تولى ي ،اإلدارة الماليةبالنسبة لمسؤوليات  -105

قدمة لمكون م  ت قدم أي دفعات تقارير والتنسيق مع المراجع الخارجي. ولن ال وإعدادمحاسبية السحب من أجل الصرف واالحتفاظ بسجالت 

 تقدم كلو المملوكة للدولةشركات للالموجهة تقليدية السحب الطلبات  المبالغ المصروفةستخدم سوف ت. وهذا ستثمارياالمشروع التمويل 

ِّن تمويل المشروعات حول  ةتقديم تقارير مالية مؤقت ويتعينوالدفع المباشر.  النفقات ردالصرف أساليب . وتتضمن ثالثة أشهر كو  م 

بما  ،للبرنامج كلهعملية مراجعة واحدة يتعين إجراء راجعة للبرنامج. والمالية السنوية الم   لقوائمعالوة على ا ،كل ثالثة أشهر االستثمارية



59 
 

ن تمويل المشروعات االستثماريةك في ذل ِّ كو  المتعلقة بالبرنامج  األنشطةذلك مراجعة مستقلة للقوائم المالية للبرنامج بما يتضمن  عتبر. ويم 

 والتي تنفذها شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

ددت ،المالي والتعاقدينظام تقييم البعد تحديث و -106  المخاطر والقيود التالية:  ح 

 .لقواعد واإلجراءاتاتطبيق عدم اتساق  -1

 وتفسيرها. لبياناتايرتبط به من عدم قدرة على جمع  عدم توافر معلومات عن األداء وما -2

 .للشكاوى والمظالم فعالةمثل وجود آليات  ،ساءلةعدم توافر آليات م -3

  .ودقة تقديرات التكلفة الفنية، والمواصفاتالمسائل المتعلقة بجودة التصميمات  -4

  .على العقود اإلشرافوضعف  ،مثل المقاولين المتعثرين في التنفيذ، دوالمسائل المتعلقة بإدارة العق -5

 .من ميزانية الدولة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي األرصدةتدفق  الـتأخير الكبير في -6

في  ،م فيه شركات مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ استثمارات رأسمالية كبيرةي تقوذاليزال تصميم البرنامج الجديد، ال -7

 .االختبارطور 

 .إعداد التقارير عندتحصيل من المخاطر المالي وكفاءة الداء األتزيد المؤشرات الرئيسية لألداء التي تتضمن  -8

 

 أنظمة تدعيمتلك المخاطر من أجل تخفيف لبالرغم من تحديد تدابير  .كبيرخطر كالكلي للبرنامج المالي والتعاقدي تقييم الخطر  -107

 . كبيرللبرنامج على أنه  العامالمالي والتعاقدي الخطر  حددن خالل خطة عمل البرنامج فقد ثغرات ماالئتمان والتعامل مع ال

 

لتخفيف المخاطر ة الرئيسية المرتبطة باإلجراءات المطلوب األداء مؤشراتعرض ل، فيما يلي المحددةنتيجة لنقاط الضعف والقيود و -108

 : أعالهالواردة 

ارة من خالل التوسع في نطاق خدمات الشركة االستشارية الحالية إلد البرنامج )سواءستشارية إلدارة االشركة ينبغي أن تدعم ال •

 الشركات الثالث الجديدة في إطار التمويل اإلضافي. استشاري دعم التنفيذ كذلك شركة أخرى( وتعيين البرنامج أو من خالل تحديد و

ينبغي كما  ،تعامل مع الشكاوىالوالوثائق القياسية للعطاءات وآلية لمشتريات شركات الثالث الجديدة دليل إجراءات االينبغي أن تطبق  •

 لمشتريات.تدريب موظفي ا

 .شركات الجديدةالالمدفوعات وفقا لدليل العمليات في  إجراءاتواستكمال موافقة على المعامالت لمهلة الوضع حد أقصى  •

في تطبيق منهج نظامي ومنضبط لتقييم  لإلسهامداخلية في شركات مياه الشرب والصرف الصحي المراجعة الوظيفة استحداث جب ي •

  لرقابة.وتحسين فاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات ا

  اإللكتروني.التقارير السنوية المالية على الموقع إتاحة ب جي •

 .شركات الجديدةثالث الفي  ةمؤتمتآلية  حسابيةمعلومات  أنظمة •

 

 هي: و ،خطة عمل المشروع يجب أن تتضمنهاوهناك إجراءات أخرى  -109

 .في إطار المرحلة األولى والتي طورتآلية التعامل مع الشكاوى  تدعيمنشر و •

ساسي األوالمبالغ الخاصة بالبرنامج  ،بما في ذلك التعاقد المباشر ،ونتائج تقييم العطاءاتها ضمان أن كافة طلبات العطاءات ووثائق •

 www.etenders.gov.egوهي  ،اإللكترونيةمتوافرة على بوابة الحكومة المصرية  لنهائي،والعقد ا

 لمطلوبة ما يلي: ومن اإلجراءات األخرى ا

o  وتحليلها.والبدء في جمع البيانات لخاصة بالمشتريات داء ااألالموافقة على مؤشرات 

o  والموثوقة.بما في ذلك تقديرات التكلفة الدقيقة  ،الفنيةضمان جودة واكتمال التصميمات والمواصفات 

o ستقوم بإرسال والمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكانن وزارة أللمقاولين. وتم االتفاق على والمالية الفنية هلية التحقق والتأكد من األ

مرحلة التقييم  أثناءلعطاءات أهلية مقدمي ارسالة واضحة إلى كافة شركات مياه الشرب والصرف الصحي بأنه ينبغي التحقق من 

العطاءات الذين بالنسبة لمقدمي السابق. أما  واألداءلمتطلبات المالية والتقنية مثل الحد األدنى من ا األهلية،الفني. وينبغي تطبيق معايير 

 .في هذه المرحلة فسوف يستبعدونمتطلبات التأهل يستوفون ال 

 .اإلنشاءاتعلى  واإلشراف الفنية ضمان جودة االستشاريين الذين وقع عليهم االختيار إلعداد التصميمات والمواصفات •
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نشاءات في كافة شركات مياه الشرب والصرف الصحي مبادرة جيدة تمثل خطوة مهمة بالنسبة لضمان اإلدارة تمثل عملية تشكيل إ •

 .شركاتتلك البناء القدرات المؤسسية لوستدامة اال

  )العمليات واإلجراءات( المالية والتعاقديةالممارسات 

 .كافية تسمح دوما بالتطبيق المتسقليست واضحة بصورة لكنها عامة وقواعد  اتالتوريدالمشتريات وقواعد وإجراءات  عدت -110

مياه والصرف الصحي، الالخاص بشركات  لمشترياتوالواردة في دليل إجراءات ااجبة النفاذ والالقواعد اإللزامية إلى  استنادهاوبالرغم من 

بينما و. وداخلها شركاتال الذي ينجم عنه تطبيق غير متسق بينأن تلك القواعد واإلجراءات تسمح بمساحة كبيرة من التفسير الفردي يعتقد 

المستخدمة في األخرى األساليب ال يتم في إطار  ذلك فإن ،المنافسة المفتوحةفي إطار  عطاءاتعن فرص ال اإلعالنتتضمن الشروط 

. وتجدر لمشترياتدليل إجراءات ااألخرى في ألساليب لهناك وصف واضح . وةالمحدودمنافسة وال واحدمثل المصدر الالمشتريات، 

األساليب المختلفة في عملية المشتريات وشروط استخدام . المنهج المتبع في المشترياتاإلشارة إلى أن التكلفة التقديرية هي التي تحدد 

 . في دليل إجراءات المشترياتمحددة 

  

وبالرغم . ومع ذلك، المتصلة بالمشترياتنشطة األلجميع نموذجية مياه الشرب والصرف الصحي وثائق عطاءات  اتال تملك شرك -111

للتحسين.  اكبير الموحدة ألغراض اإلعالنات من خالل العقود/أوامر الشراء، فإنه يعتقد أن هناك مجاال نماذجبعض المستندات والمن وجود 

. إضافة إلى ذلك، يمكن تحسين شروط العقد لتحقيق توازن أكثر بدرجة كافيةليست واضحة لعقود ترسية اإن معايير التأهل والتقييم و

 .والمقاولصاحب العمل والتزامات بين حقوق  إنصافا

 

على تبرز  ،شركات مياه الشرب والصرف الصحي المشتريات والتوريدات لدىومن أجل تقييم نقاط الضعف والقيود في ممارسات  -112

)المنافسة المفتوحة  أسلوب الشراءو ،األعمال(االشغال/و ،والخدمات سلعمعلومات حول عدد ونوع )الالحاجة لسبيل المثال ال الحصر 

تقييم ممارسات اإلدارة المالية بناء على مراجعة الميزانية جرى سنوات السابقة. و 5-3 ـومبالغ العقود في ال ،(إلخالمباشر،  التعاقدو

 والعمليات المحاسبية ومراجعة القوائم المالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي. 

 

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط بإصدار  ،2012/2013في عام  مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.ة شرك -113

عام أمر شراء في  291كما أصدرت ؛ 2013/2014أمر شراء في عام  402وأصدرت  والسلع؛ توريداتال بعضشراء لأمر  369

 طرق شراءاتباع  ورغم. 2016/2017أمر شراء في عام  325و ؛أمر شراء 350أصدرت  2015/2016وفي عام  ؛2014/2015

من أي منهج من المناهج األخرى. وفي عام بمعدل أكبر  اقد استخدم المباشرالمناقصات المحلية التنافسية والتعاقد يبدو أن ف ،مختلفة

وفي عام  أشغال؛ عقد 216، أبرمت الشركة 2013/2014عقد أشغال. وفي عام  186بإبرام  الشركةقامت  ،2012/2013

. وكانت أشغال عقد 325 ،2017/ 2016وفي عام أشغال؛ عقد  350 ،2015/2016وفي عام  أشغال؛ عقد 113، 2014/2015

  .استخداماطرق المناقصات المحلية التنافسية والتعاقد المباشر أكثر ال

 

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية  ،2012/2013في عام  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية. -114

وفي ؛ 2014/2015عام أمر شراء في  19؛ و2013/2014أمر شراء في عام  20وأصدرت وسلع؛  توريداتلأمر شراء  26بإصدار 

يبدو أن ف ،مختلفةرغم اتباع طرق شراء . و2016/2017أمر شراء في عام  22و؛ أمر شراء 32أصدرت  ،2015/2016عام 

قامت  ،2012/2013من أي منهج من المناهج األخرى. وفي عام بمعدل أكبر  اقد استخدملتنافسية والتعاقد المباشر محلية اقصات الالمنا

وفي عام أشغال؛ عقد  12 أبرمت الشركة ،2013/2014عقد أشغال. وفي عام  27شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بإبرام 

لمناقصات ا. وكانت أشغال عقد 80 ،2017/ 2016وفي عام أشغال؛ عقد  43، 2015/2016وفي عام أشغال؛ عقد  14، 2014/2015

 .استخداما لطرقالتنافسية والتعاقد المباشر أكثر امحلية ال

 

 منوفيةقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بال، 2012/2013في عام  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية. -115

 عام أمر شراء في 263كما أصدرت  ؛2013/2014أمر شراء في عام  220وأصدرت  ؛وسلع توريداتمر شراء واأ 105صدار بإ

ورغم اتباع طرق شراء . 2016/2017أمر شراء في عام  326و ؛أمر شراء 219أصدرت ، 2015/2016وفي عام  ؛2014/2015

قامت شركة مياه  ،2012/2013. وفي عام أكبر من أي منهج من المناهج األخرىمختلفة، يبدو أن التعاقد المباشر قد استخدم بمعدل 

وفي عام أشغال؛ عقد  51، أبرمت الشركة 2013/2014عقد أشغال. وفي عام  51إبرام ب منوفيةالشرب والصرف الصحي بال
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. وكانت المناقصات أشغال عقد 86 ،2017/ 2016وفي عام أشغال؛ عقد  93، 2015/2016وفي عام أشغال؛ عقد  49، 2014/2015

 .استخداماطرق التنافسية والتعاقد المباشر أكثر المحلية ال

 

تحكم ترتيبات اإلدارة المالية الخاصة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، نظرا لطبيعتها المؤسسية، قواعد تختلف عن  -116

 ،مطالبة بإيداع حساباتها البنكية لدى البنك المركزيغير صحي شركات مياه الشرب والصرف الف األخرى.نمطية الهيئات الحكومية ال

 وأمسبقة، مراجعة جراء وزارة المالية( إل ونن )يمثلون ماليومراقبتلك الشركات ال يوجد لديها ولكنها تفتح حسابات في البنوك التجارية. 

فإن المكتب الفني التابع لرئيس على الرغم من عدم وجود وظيفة المراجعة الداخلية الحديثة، على الشيكات. وع الثاني ق  وْ ن يكونوا بمثابة الم  أ

موظفين متخصصين. ويقوم الجهاز المركزي من خالل  الحقةشركة مياه الشرب والصرف الصحي يجري مراجعات فنية ومالية 

  .النتائجنشر لكن ليس من المطلوب  السنوية،بمراجعة القوائم المالية للمحاسبات 

 

 ناعة اإلنشاءاتلص االستيعابيةة قدرال

في قطاع مياه الشرب  اإلنشاءاتألنشطة  حجم األعمال الحاليتوسع كبير في حدوث  القائم على ربط التمويل بالنتائجالبرنامج  ينشد - 117

الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف  لدىالذي يتضمن المقاولين واالستشاريين المعتمدين  ،الجدول التاليقدم والصرف الصحي. وي

 على السوق في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي:  نظرة عامة ،الصحي

 

 فئات المقاولين واالستشاريينتحديد  –1-5 أ الجدول

 االستشاريون المقاولون

برنامج ال ودحد الفئة
 جنيه( بالمليون)

 عدد االستشاريين فئات االستشاريين* العدد

 9 أ 63 غير محدود 1

 17 ب 42 120 2

 24 ج 63 100 3

4 50 102   

5 20 287   

6 9 217   

7 3 203   

 .(ابقة األعمالفئات االستشاريين هي مزيج من المعايير مثل أعداد العاملين وس مالحظة: *)

. وهناك حاجة ملحة للحصول على صورة واضحة للسوق المحلية. وينبغي مدعاة للقلقالقدرة االستيعابية لصناعة اإلنشاءات  إن -118

الخاصة بمختلف الفئات مع اتحاد المقاولين. وندعو وحدة إدارة البرامج تأهل كما ينبغي مناقشة متطلبات ال ،المقاولين عملية تصنيفتحديث 

قدرات صغار بما في ذلك تطوير  ،مشاركة المقاولين تدعيمالعقود من أجل حزمة القدرات الحالية والتفكير فيها عند إعداد في إلى النظر 

ثني توتشوه المنافسة ألن مشاركتها  ركات المملوكة للدولة()الش ةشركات العامالالمقاولين المحليين. وينبغي تجنب مشاركة ومتوسطي 

الهيئة القومية لمياه الشرب خالل  المنفذة منفي المشروعات سابقة المقاولين عن تقديم العطاءات. وبالرغم من ذلك، فإن الخبرات ال

، لصرف الصحياألساسية المتكاملة لالبنية مشروع و ،برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحيو، والصرف الصحي

مكن إدارة تلك المخاطر من خالل الدعم وي. التكلفةجودة وارتفاع مع نقص القد أظهرت أن هناك مخاطر تأخير كبيرة األساسي البرنامج و

  على وجه الخصوص:وإن التدابير التالية مهمة، . دعم التنفيذ استشاري الذي يقدمه

 .لقدرات الضرورية )القدرات الفنية والمالية( لتنفيذ األشغالباالمقاولين تمتع لضمان للعطاءات  التقييم الصارمللمقاولين والالحق التأهيل  •

  وفورات الحجم.اقتصاديات تحقيق إعداد العقود بصورة تجتذب المقاولين المؤهلين و •

 .بالنسبة للعقود ذات القيمة الكبيرة لمشترياتدليل إجراءات المقاولين كما هو موضح في ل تطبيق التأهيل المسبق •
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 سالمة الالضوابط و

 

ويضطلع جهاز تنظيم مياه الشرب  .بصالحيات محددةمستقل  جهاز تنظيميمن خالل بدرجة كبيرة القطاع  فيالحوكمة  تدعيميمكن  -119

جهاز الوالصرف الصحي وحماية المستهلك بهذا الدور المهم. وبالرغم من ذلك، فإن أحد أوجه القصور الكبرى في هذا المجال هو أن 

بالجهة صلة ذات كون ال ينبغي لها أن ت األجهزة التنظيمية، فإن ستقالليةاالوالمرافق والمجتمعات العمرانية. ولضمان  اإلسكانيرأسه وزير 

 . المعنيةالتنفيذية 

 

الصرف شبكة ومتابعة عملية تقديم الطلبات من قبل المواطنين للحصول على وصالت منزلية جديدة مرتبطة ب تبسيطينبغي  -120

الرئيسية في األداء مؤشرات التعامل مع اشتراطات الوقت وتقديم المستندات المطلوبة وإضافتها للكفاءة في مدى اويمكن متابعة  الصحي.

 شركات مياه الشرب والصرف الصحي. 

 

مجلس  والتي تتبع في الوضع المثالي ،داخلية في شركات مياه الشرب والصرف الصحيالمراجعة وظيفة الينبغي الحفاظ على  -121

الحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات  فعاليةمنضبط لتقييم وتحسين في تطبيق منهج نظامي و لإلسهام ، وذلكاإلدارة من خالل لجنة المراجعة

بموجب القانون بالنسبة ألي هيئة  ؛الجهاز المركزي للمحاسباتا عن طريق سنوي تجرىلخارجية التي ة اباإلضافة إلى المراجعرقابة. ال

 لنسبة لكافة شركات مياه الشرب والصرف الصحي. وهذا هو الحال با ،في المائة 25عن فيها حصة الحكومة تزيد 

 

مثل إعداد التصاميم  ،تمهيديةالفي األنشطة القدر الكافي فعالة ب وأمن المعتقد أن عمليات مراقبة الجودة ليست واضحة  -122

ومما يفاقم من األمر أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بالتعاقد من الباطن بشأن تلك األنشطة  والمواصفات وتقديرات التكلفة.

افر فضال عن توالمساءلة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي يحدد دليل إجراءات المشتريات بوضوح استشاريين خارجيين. و مع

هي قرارات ال و ،الشراء التي تتخذها السلطة المختصة لقراراتمخططة مليات ويشمل ما ورد أعاله ع. الشراءسجالت كاملة لعمليات 

للعطاءات من اإلجراءات على سالمة العملية ألن هناك سلسلة  تحافظ بشكل كافِّ عطاءات بوجه عام. ومن المعتقد أن إجراءات التلغى 

مشتريات مراجعة وتحديث دليل إجراءات المن خالل وويعتقد أن سالمة عملية الشراء محمية بشكل جيد.  لتقييمات.اسرية إضافة إلى 

، وما إذا كان من الممكن معوقاتأي في سبب تتقييم ما إذا كانت الضوابط تسوف يتم الخاص بشركات مياه الشرب والصرف الصحي 

وفقا  لدليل المشتريات الموحد، كما هو مبين في الجدول أدناه شراء إجراءات اللى عديق الهيئة المعنية بالتصتبسيطها. ويتم حاليا  تحديد 

  )بالجنيه المصري(.

 أسلوب الشراء في البرنامج: جدول 2-5أ  الجدول

 الرئيس التنفيذي رئيس القطاع المالي أسلوب الشراء
 المنتدب والعضو

 مجلس اإلدارة
 

 امليون 15أكثر من  امليون 15 مليون 1.5 الوطنية المناقصات التنافسية

 ماليين 8أكثر من  ماليين 8 مليون  المناقصات التنافسية المحدودة

 ماليين 3أكثر من  ماليين 3 مليون 0.5 المناقصات التنافسية المحلية

 امليون 15أكثر من  امليون 15 مليون 1.5 المزاد العكسي

 ماليين 8أكثر من  ماليين 8 مليون  المزاد العكسي المحدود

 مليون 2أكثر من  انمليون  مليون 0.5 المزاد العكسي المحلي

 توريداتمليون لل 0.1 (واحداتفاق مباشر )مصدر 
 أو الخدمات

 مليون لألشغال 0.15
 للمبيعاتألفا  50

و أ توريداتلل انمليون 
 الخدمات

 لألشغالماليين  5
 مليون للمبيعات 0.4

 أو الخدمات توريداتللماليين  5
 لألشغال امليون 12
 مليون للمبيعات 0.7

 

المنازعات حل واضحة لإجراءات توجد تعليمات واضحة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع الشكاوى وال توجد  ال •

والذي يقوم اإلدارة، مجلس رئيس وجه إلى تأن الشكاوى ينبغي أن على شركات مياه الشرب والصرف الصحي لقد شددت و تعاقدية.ال

آلية  تدعيم، ال يمكن اعتبار النظام مستقال أو شفافا. ويوصى بنشر وعليهرسمي. والرد البإحالتها إلى اإلدارات المعنية إلعداد بدوره 
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سلوكية وجد بشركات مياه الشرب والصرف الصحي معايير تي إطار البرنامج. عالوة على ذلك، ال أنشئت فالتعامل مع الشكاوى التي 

 . لشراءبصورة عامة عن نتيجة عملية ا اإلفصاحال يتم كما 

 

 في إطار البرنامج.تم وضعها تي ال التعامل مع الشكاوىآلية  تدعيملذا، يوصى بنشر و •

 

  دوإدارة العق

 

الهيئة القومية  عادة ما تكونو .بشكل مناسبعقود إدارة اليعتقد أن لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحي قدرات محدودة على  -123

وإدارة العقود الخاصة بالخطوط الرئيسية مشتريات لمياه الشرب والصرف الصحي مسؤولة عن التصميمات والمواصفات وتقدير التكلفة وال

إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيلها وصيانتها. وتشارك  تسلمومحطات معالجة المياه. وبمجرد االنتهاء من المشروعات، 

ت إنشاء الشبكات فقد كان وإنشاء الشبكات. وبالرغم من ذلك، حتى في حالةإعادة التأهيل شركات فقط في عقود التشغيل والصيانة وأعمال ال

ال يوجد لدى شركات مياه الشرب  ،إلى مقاولين من الباطن. وبذلكتسند  اإلنشاءاتعلى  واإلشرافالتصميمات والمواصفات أعمال 

 والصرف الصحي قدرات داخلية. 

  

جودة االستشاريين الذين وقع عليهم وفإن مستوى  ،بينما ال يوجد دليل على تجاوز التكلفة أو الجداول الزمنية في أداء العقود -124

جودة مراقبة أجل من  فحصلويوجد إجراءات قائمة ل .امشكوك فيهمسألة على العقد  واإلشرافاالختيار إلعداد التصميمات والمواصفات 

على التفتيش أنه يمكن تحسين إجراءات  المعتقدمن ففي مرحلة التسليم. وبالرغم من ذلك، ونتيجة لعدم كفاية عمليات ضمان الجودة سلع ال

 جودة األعمال. 

 

 المتعلقة بنظام إدارة مالية مفتوح ومنظم مهمة أداء نظام اإلدارة المالية للبرنامج في مقابل العناصر ال

  

الرقابة يخضع لنظام والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة اإلسكان وازنة الوزارات التنفيذية األخرى، فإن تنفيذ معلى غرار  -125

تتعلق بالمدفوعات وتسجيل و قائمة على المعامالتويتضمن ضوابط امتثال  ،بوزارة الماليةالمراقبون الماليون  هالمسبقة والذي ينفذ

هذا باإلضافة إلى ممارسة الوزارة للعناية الواجبة. وتخضع الوحدات المحاسبية في مستوى الوحدة.  داد الحسابات علىعامالت وإعمال

مديريات التفتيش المالي في إدارة المديريات المالية  جانبالحقة لالمتثال من  ةلمراجعوالمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة اإلسكان 

لتسجيل  إدارة المعلومات المالية الحكومية نظامدات المحاسبية في الحكومة المركزية والحسابات في وزارة المالية. وتستخدم الوح

فإن سلسلة عمليات تنفيذ الموازنة  ،وتقوم بتنفيذ الموازنة من خالل معامالت دفتر األستاذ. وبالرغم من ذلكالموازنة، مخصصات وتعديالت 

دارية اإللفئات ، وتقسم حسب االعالميةعايير الحسابات بصورة وثيقة مع الم عرضويتماشى  يدوية إلى حد كبير.تتم بصورة مازالت 

 ،النفقات واإليرادات مفصلةالموازنة بإعداد تقارير شهرية لتنفيذ الموازنة جهات (. وتقوم يةهيئات الخدمالو ،والمحافظات ،إلداريجهاز ا)ال

لمبالغ الفعلية ضم التقارير الية خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام من نهاية كل شهر. وتإلى قطاع الحسابات الختامية بوزارة الماترفع و

لمدفوعات ل والمرافق والمجتمعات العمرانية اإلسكانويتطلب إصدار وزارة  لتزامات.في الموازنة لكنها ال تتضمن االمعتمدة والمبالغ ال

والثاني هو المراقب  ،األول هو مدير الشؤون المالية واإلدارية في المديرية المعنيةمخولين للقيام بهذه المهمة: شخصين جانب من  اتوقيع

 المالي بوزارة المالية. 

  

لقانون رقم لالعام وفقا  األعمالقطاع  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي تتبع -126

بأرصدتها إما في البنك حتفظ تمتلك الحكومة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وي   ،ووفقا لهذا القانون. 1991لسنة  203

جمعة توضح األصول على الشركة القابضة أن تعد قوائم مالية م  فإعداد التقارير، ألغراض ي. والمركزي المصري أو في بنك تجار

صافي األرباح وفقا  يوزعوالخصوم وحاملي األسهم واإليرادات واستخدامات األرصدة الخاصة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها. و

 حصة الحكومة من األرباح إلى الخزانة العامة للدولة. تحول ولوائحه التنفيذية. و بما يتماشى مع هذا القانون ،موميةلقرار الجمعية الع

 

مرسوم الالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لها بموجب أنشئت  -127

الهيئات االقتصادية السابقة محل تحل شركات مياه الشرب والصرف الصحي  ،م. وبموجب هذا المرسو2004لسنة  135رئاسي رقم ال

السابقة إلى شركات مياه الشرب والصرف هيئات وخصوم تلك ال أصولتحول ذات الصلة. ودوائر االختصاص في  ةشركات العامالو

الصحي ذات الصلة. ويمثل رأس المال المدفوع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إجمالي رأس مال كافة الشركات التابعة 
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لشرب والصرف تقدير رأس المال المدفوع لشركات مياه الجنة خاصة ل قد شكلتمليار جنية مصري عند إنشائها(. و 10.1لها )حوالي 

 .1991لسنة  203قانون بما يتماشى مع الصحي 

 

مع الحكومة المتفق عليها  الصرفالمرتبطة بمؤشرات الأرصدة البرنامج أوال من البنك الدولي إلى الخزانة العامة في مقابل تحول  -128

دد المصرية كما  الخاص بالبنك الدولي، يمكن  القائم على ربط التمويل بالنتائجفي اتفاقية القرض. ووفقا للمبادئ التوجيهية للبرنامج ح 

بدء لمليون دوالر( ل 71.25من القرض الممول من البنك الدولي )ما يعادل  في المائة 25 امقداره ةمقدمدفعة للحكومة المصرية سحب 

التحقق منها من خالل جهة تحقق ، مع الصرفالمرتبطة بالالحقة فستتم مقابل إنجاز المؤشرات وبات سحأما المأنشطة البرنامج. في 

بما يتماشى مع تصميم والمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكانوزارة عتمادات إلى بنود الموازنة المخصصة ال األرصدةتوجه مستقلة. و

 البرنامج كما هو موضح أدناه. أرصدة وزارة باستخدام الإطار البرنامج(. وتقوم  مجاالت النتائج الثالث المحددة فيأي البرنامج )

 

إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي بصرف منح رأسمالية سنوية والمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكانوزارة تقوم  .أوال -1

. وتستخدم شركات مياه الشرب والصرف الصحي المنح الرأسمالية لتمويل الخطط ألهليةوفاء شركات المياه بشروط ااستنادا ل

 اإلسكانن بدء التعاقد باستخدام المنح الرأسمالية التي تحصل عليها من وزارة مشركات الاالستثمارية المعتمدة. وسوف يمكن ذلك 

يعتمد استحقاق شركات مياه الشرب والصرف الصحي ف سو. وبدءا من العام الثاني من البرنامج، والمرافق والمجتمعات العمرانية

منحة أساسية تقدم ومياه والصرف الصحي الثالث. الللمنح الرأسمالية للعام التالي على إجراء تقييم سنوي ألداء كل شركة من شركات 

األداء بما يؤدي إلى مكافأة األداء  مبالغ إضافية بناء على تحقيق الحد األدنى منتمنح لحد األدنى من الشروط. ولالشركة استيفاء عند 

الدخول في اتفاقيات ملزمة والمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكانوزارة لاألفضل. ولضمان وضوح األدوار والمساءلة، ينبغي 

 أسس المنح المالية الدورية وبروتوكوالت تقييم األداء. تحديد شركات لتحديد مسؤوليات كل منها والمع 

 

أو /و للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي األموالبصرف والمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكانتقوم وزارة  ثانيا.  -2

 تنفيذ أنشطة بناء القدرات الواردة في خطط تحسين األداء.مقابل شركات مياه الشرب والصرف الصحي 

  

من أرصدة البرنامج لتنفيذ األنشطة الواردة في إطار مجال  اجزءة والمرافق والمجتمعات العمراني اإلسكانتستخدم وزارة  ثالثا.  -3

إجراءات تشغيل قياسية لمجاالت مثل  إعدادو ،إطار القطاع الوطني(. ويتضمن ذلك االستراتيجية وتنفيذها تدعيم) 3النتائج رقم 

 . استرداد التكلفة على نحو مستدامومراجعة هيكل التعريفة الوطني لتحقيق  ،االستحواذ على األراضي

 

 ة على الشراءقدرال

 

لتنفيذ األنشطة  العدد والخبرات،فيما يتعلق ب ،إلى أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تمتلك عمالة كافيةَخل ص التقرير  -129

األنشطة التي يتوقع تنفيذها في إطار البرنامج تتجاوز األنشطة إن  البرنامج يتضمن أنشطة إضافية.ها ألن تنفيذ تدعيميتعين  الحالية لكن

تلك ويمثل ذلك تحديات كبيرة ألنه من المتوقع أن تستوعب مياه والصرف الصحي. الحاليا شركات  هاتنفذفي الماضي، ونفذت التي 

وال تمتلك شركات مياه الشرب والصرف . بتنفيذها ية لمياه الشرب والصرف الصحيلسلة األنشطة التي تقوم حاليا الهيئة القومسشركات ال

 عقود لخطوط رئيسية ومحطات معالجة مياهالتوريد وإدارة المواصفات والتصميم واألنشطة المتعلقة بالالصحي خبرة في مجال التعامل مع 

على نطاق  ،المحدودة وأعمال الصيانة والتي تتضمن اإلصالحات تشرف علىشركات وحدة تطوير مشروعات تلك الويوجد ب. الصرف

لإلدارة المالية وإدارة الزمة األنظمة والمهارات التتوفر ال  حتى اآلن،. واإلشرافوخدمات  اإلنشاءاتخدمات التصميم وأعمال  ،ضيق

المتعلقة الصغيرة التشغيل واألشغال على  مقتصرةمياه والصرف الصحي الشركات العقود الخاصة باألعمال واسعة النطاق ألن مهمة 

 بالصيانة. 

  

والذي يتبع بدوره  ،القطاع المالي واإلداري بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفيةمشتريات تتبع اإلدارة العامة للعقود وال -130

مجال ستة موظفين من خريجي الجامعة يتمتعون بخبرة في لمشتريات العامة للعقود وااإلدارة تضم مباشرة. وبصورة رئيس الشركة 

 ،والدراسات والتصميماتبحوث وثائق التصميم والعطاءات في اإلدارة العامة لل يتم إعداد. واعام 15و 5األعمال تتراوح بين و الحسابات

  .عاما 30و 13مهندسين يتمتعون بخبرة تتراوح بين  6تضم التي 
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والذي يتبع بدوره  ،القطاع المالي واإلداري بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياطمشتريات تتبع اإلدارة العامة للعقود وال -131

 إلى أربعة أقسام:العامة رئيس الشركة مباشرة. وتنقسم اإلدارة 

 

 إدارة المشتريات لعقود وإدارة ا •

 وحدة إدارة العقود •

 الموردين والمقاولينإدارة تسجيل  •

 اإلدارة العامة لمراجعة العقود •

  

 5بين ما . وتتراوح خبراتهم ةخبرة في مجال المحاسبلديهم و أو المعاهد ةمن خريجي الجامع اموظف 22إدارات  يوجد في األربع -132

 سنوات.  10إلى 

  

والذي يتبع بدوره  ،القطاع المالي واإلداري والصرف الصحي بالغربيةبشركة مياه الشرب مشتريات تتبع اإلدارة العامة للعقود وال -133

 إلى قسمين:العامة  رئيس الشركة مباشرة. وتنقسم اإلدارة

 

 المشتريات العقود وقسم إدارة  .أ

 وحدة إدارة العقود .ب

أو المعاهد ولديهم خبرة محاسبية تتراوح الجامعات كلهم من خريجي مشتريات وفي اإلدارة العامة للعقود وال اموظف 12وفي المجمل، يوجد 

 سنوات.  10و 5بين 

كما تقوم بالتنسيق مع شركات مياه  –مسؤولة عن  في شركات مياه الشرب والصرف الصحيمشتريات اإلدارة العامة للعقود والإن  -134

بدءا من اإلعالنات وحتى  مشتريات والتوريداتكافة األنشطة المتعلقة بال –( إلخالشرب والصرف الصحي األخرى )هندسيا وفنيا وماليا 

تلعب اإلدارة العامة للعقود  ،عالوة على ذلك .مشترياتشكلة وذات الصلة بعملية الفي كل اللجان الم  تلك اإلدارة ن لوممثلهناك ترسية العقود. و

 الموردين وحتى إصدار شهادة االستالم والقبول. و إجراءات فواتير المقاولين وإنهاءدورا كبيرا في إدارة العقود مشتريات وال

  

التحتية كما هو موضح في خطط نظر للدور الجديد لشركات مياه الشرب والصرف الصحي المتعلق بتنفيذ استثمارات البنية بالو -135

بطرق عدة. وفي إطار البرنامج، تدعم  مشتريات ستعالج، فإن مسألة ضعف القدرات المتعلقة بالتلك الشركاتل ةاالستثمار الرأسمالي السنوي

دمات الخاصة بالشركة من خالل التوسع في نطاق الخ ،الشركات الثالث الجديدة في إطار التمويل اإلضافي شركة استشارية إلدارة البرنامج

ينبغي بدء عملية االختيار فاللجوء للخيار الثاني، في حال واالستشارية إلدارة البرنامج الحالية أو من خالل تحديد وتوظيف شركة أخرى. 

وتلعب  ،برنامجال. وتدعم الشركة االستشارية إلدارة البرنامج وحدة إدارة إلشراكها عدةقد يستغرق شهورا اختيار شركة ألن  ،على الفور

للمسائل المتعلقة بإجراءات  نظربالوخاصة فيما يتعلق بالتصميمات الختامية والمواصفات. و بوجه عام، واإلشرافدورا لضمان الجودة 

يجب على الشركة االستشارية إلدارة البرنامج أن تكون ، تقييم القطاع الماليالصرف الصحي والواردة في ومياه الفي شركات مشتريات ال

من خالل استخدام إجراءات سيتم اختيار كافة الشركات االستشارية أن لضمان نجاح البرنامج. وتجدر اإلشارة إلى  تماماشركة مؤهلة 

 . األولىفي إطار المرحلة وضعت  التيووباستخدام الوثائق القياسية للعطاءات  ،مشترياتوفقا لدليل إجراءات ال ،الجهة المقترضة

 

 

 

 قدرات اإلدارة المالية 

 

يرأس قسم الشؤون المالية في شركات مياه الشرب والصرف الصحي رئيس قسم يتبع رئيس  في اإلدارة المالية.توظيف هيكل ال -136

 من مديريات عامة للحسابات والموازنة والتكاليف والمراجعة. قسم الشؤون المالية ألف الشركة. ويت

  

 ،تقوم شركات مياه الشرب والصرف الصحي بوضع ميزانياتها بناء على التكاليف المتكررة للتشغيل والصيانة .وضع الميزانية -137

إلخ(. ويتمثل  ،المتعلقة بالمبيعات )المياه ومخرجات محطات المعالجة ورسوم التركيبوقعات والت ،من األقسام الفنيةتجمع والمعلومات التي 

حققةر العمالء باإلضافة إلى اإليرادات المصدر الرئيسي للتمويل في فواتي  المبيعات اإلضافية.  وأمن خالل الخدمات  الم 
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على  ،إطار عقود إنشاء الشبكات ومحطات المعالجةفي  اتإلنشاءاالتصميم وأنشطة تعتمد المدفوعات الخاصة ب لداخلية.رقابة اال -138

تلك في مهندسي رقابة لمراجعة تقدم المشروع وصحة المدفوعات. وتتمثل مستويات الالحقة( ال وأسابقة ال)رقابة مستويات مختلفة من ال

المراجعين أخيرا و ،الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بعض الحاالتبمراجعة الولجنة  ،اإلشراف الموقع، واستشاري

 ة من خالل مراجعة التقدم المادي واعتماد فواتير المقاولين.سابقبرقابة  اإلشرافم مهندسو الموقع واستشاريو والخارجيين للشركة. ويق

 ،لشبكات على مستوى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خالل لجان المراجعةالحقة لمراجعة جرى عالوة على ذلك، ت

 . ممثلوها الفنيون والماليونبما في ذلك 

 

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف يتعين أن تقوم  المراجعة.و إعداد التقارير المالية -139

. وينبغي تقديم هذه القوائم وفقا للمعايير المحاسبية المصرية 1981لسنة  159رقم  الشركات الصحي بإعداد قوائم مالية سنوية وفقا لقانون

الجهاز المركزي جريها ي. وتخضع تلك القوائم المالية للمراجعة السنوية التي 2006ة لسن 243االستثمار رقم بقرار وزير الصادرة 

كما ورد في اتفاقية ، للبنك الدوليتقدم صحي والصرف الو مياهمن شركات السنوية لكل شركة المالية القائمة راجع الللمحاسبات. وت

 .البرنامج

 

 الترتيبات المؤسسية الخاصة باإلدارة المالية 

 ،وتسعة على األكثر أعضاء على األقلخمسة من يتألف وشركات مياه الشرب والصرف الصحي  يدير مجلس إدارة كل شركة من -140

 ،المالية تكون أتعابهمو ،كاملختيار وتحديد أعضاء مجلس اإلدارة للقيام باإلدارة بدوام عملية االخضع تومجلس اإلدارة.  بما فيهم رئيس

ألحكام قانون قطاع األعمال خاضعة  ،ألعضاء العاملين بدوام كاملل الثابتةمرتبات البما في ذلك العالوات وبدالت حضور الجلسات و

 العام. 

  

 يع عن الشركةالشركة من لهم الحق في التوقمديري أو من بين أعضائه يتمتع مجلس اإلدارة بالحق في أن يعين من بين  -141

المجلس اجتماعات الجمعية العمومية حضر رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء يَ وؤون أو موضوعات معينة. في شبالتضامن أو بصورة منفردة 

 . هم ليسوا من ضمن األصوات المعدودةلكنو ن من الجهاز المركزي للمحاسباتومراقبكذلك وللشركة، 

 

 ،التقديرية للشركة وازنةمرة قبل بدء السنة المالية بثالثة أشهر للنظر في الم ،العادية مرتين سنويا على األقلمومية عقد الجمعية العنت -142

واعتماد التقرير  ،واعتماد القوائم المالية ،تقرير المراجعموضوعات مثل ويعقد االجتماع الثاني بعد نهاية السنة المالية بثالثة أشهر لدراسة 

 . هائأدامراجعة حسابات الشركة وتقييم بوتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق  ،رةالسنوي لمجلس اإلدا

 

إن حيث . ووالمرافق والمجتمعات العمرانية اإلسكانفي وزارة  المنشأةالقوائم المالية للبرنامج من خالل وحدة إدارة البرامج د ت عْ  -143

في البنك والمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكانمن خزانة الدولة من خالل حساب وزارة األموال الم خصصة للبرنامج تحول كافة 

. ويتضمن وإعداد التقارير في هذا الشأن المصروفة البرنامجمبالغ لتسجيل وضع أفضل لها وزارة الوحدة إدارة البرامج بفإن المركزي، 

والتحويالت المقدمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف  ،الصرف الصحيومياه الومنح األداء المقدمة لشركات  ةاألساسيمنحة ذلك ال

نفسها والمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكانوالنفقات التي تتحملها وزارة  األداء وتنفيذها،إلعداد خطط تحسين وشركات المياه الصحي 

 لقطاع الوطني للصرف الصحي في المناطق الريفية. إطار ا تدعيمخالل من 

 

والمرافق والمجتمعات العمرانية تقوم وزارة اإلسكان  لنجاح البرنامج.لغ األهمية ابالتنسيق بين مختلف الهيئات المشاركة يعد  -144

. كما تشرف على عدد العام للقطاعاالستثمار امج نوتنسق بر ،وزارة سياسات القطاعال تضعقطاع مياه الشرب والصرف الصحي. وبقيادة 

والشركة القابضة لمياه  ،بما في ذلك جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ،من الهيئات وشركات الخدمات العامة

وزارة و .واإلسكندريةالقاهرة بالشرب  العامة لمياههيئة الو ،والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ،الشرب والصرف الصحي

تنسيق واإلشراف على البرنامج القومي العداد واإل، من خالل وحدة إدارة البرامج، مسؤولة عن والمرافق والمجتمعات العمرانية اإلسكان

مثل دور الشركة وفقا لذلك. ويتتعيين الموظفين وتم  ،لهذا الغرضالبرنامج وحدة إدارة أنشئت وقد للصرف الصحي بالمناطق الريفية. 

المتعلقة بتوفير خدمات  األساسيةتنفيذ المهام لالصرف الصحي ومياه الالقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في توفير الدعم لشركات 
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لكنها تشارك من خالل  ،المحلية بصورة مباشرة في البرنامج المجالسوتشغيل وصيانة البنية التحتية العامة. وال تشارك  ،الصرف الصحي

 شركات مياه الشرب والصرف الصحي.  ةعضويتها في مجالس إدار

 

والمرافق والمجتمعات  اإلسكانوزارة نطاق اختصاص  ضمنتقع هي هيئة فنية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إن  -145

البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي. وفي الوقت  إنشاءعلى  واإلشراف ،والتصميمات ،، مسؤولة عن التخطيط لالستثماراتالعمرانية

المرافق للشركة القابضة ت سلم  ،وفي نهاية فترة الصيانة التعاقدية ،الدولة. وبعد استكمال المشروعاتوازنة األشغال من خالل م ت مولالحالي 

تقوم س، وعلى أية حالالمستقبل وصيانتها وإدارتها. لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيلها في 

 شركات مياه الشرب والصرف الصحي بهذه المهمة في إطار البرنامج. 

 

العام  ينالخاصة بالقطاع األنشطةيقوم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بتنظيم ومتابعة ومراقبة كافة  -146

ويرأسه وزير اإلسكان. ويهدف  2004الجهاز بمرسوم رئاسي صادر في  أنشئو والخاص والمتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي.

ات على تحقيق أعلى معدالت أداء لضمان استدامة الخدمات على المستوى المطلوب من الجودة الجهاز إلى "تمكين وتشجيع المشروع

عن  قرارات تعديل التعريفةوتصدر  (.136/2004" )المناسبة سعار أفضل األوالكفاءة وتوفير الخدمات إلى العمالء بطريقة مرضية وب

 مجلس الوزراء. 

 

الشركة  الذي تقدمهلدعم رغم ا ،شركات مياه الشرب والصرف الصحي من الخسائر التشغيليةويعاني األداء المالي للعديد من  -147

داء األنموذج تقديم منح مالية سنوية وتقييم  ويهدف البرنامج إلى التعامل مع هذا األمر بطريقتين. القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

أداء مالي كفاءة مع حتى تقوم بتقديم خدمات أكثر  ،الشرب والصرف الصحي ضغطا على شركات مياهيمثل  وهو ما مقابل مؤشرات معينة

يساعد شركات مياه سالبرنامج نموذج  ين يقدمهمااللذالتمويل وتوافره المستمر التنبؤ ب إمكانية. عالوة على ذلك، فإن احترازي بدرجة أكبر

 الشرب والصرف الصحي على تحقيق المؤشرات المالية المستهدفة. 

 

تنطوي الزيادة الكبيرة المتوخاة في تنفيذ االستثمارات في شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مخاطر إضافية تتعلق  -148

الصرف الصحي. ومن النموذجي و إدارات المراجعة الداخلية في شركات مياه الشرب تدعيمالقيام ب ،ومن المهم بالتنفيذ واإلشراف المالي.

منهجية منظمة ومنضبطة لتقييم وتحسين فاعلية اعتماد أن تتبع إدارات المراجعة الداخلية مجلس اإلدارة من خالل لجنة مراجعة، وتسهم في 

 ،في الرقابة العامةمراجعة يجب أن تسهم شفافية القوائم المالية وعمليات الوعمليات الرقابة على الشركات. كما  ،وإدارة المخاطر ،الحوكمة

 نشر المراجعات السنوية الخاصة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي.الجهة المقترضة ضمن تلمسؤولية. وساالمنفذة جهات حمل الوت

 

 مخاطر االحتيال والفساد

 

وبينما نجد أن بعض هذه الكيانات مطالب بنشر تقارير سنوية  الفساد في مصر.قضايا مواجهة ة يالعديد من الكيانات مسؤوليتولى  -149

شر التقارير لنمع المتطلبات الدستورية الجديدة افق لتتو تعديلالفإن القوانين المتعلقة بكل من تلك الكيانات تحتاج إلى  ،2014وفقا لدستور 

( الجهاز 1) :للتعامل مع مكافحة الفسادهي األنسب ى تأجيل نشر تلك التقارير. والهيئات التالية إل يؤدي التعديل المنتظرإن لذلك، فالسنوية. 

 ؛( جهاز الكسب غير المشروع5) ؛( هيئة النيابة اإلدارية4)؛ ( هيئة الرقابة اإلدارية3) ؛( مكتب النائب العام2) ؛المركزي للمحاسبات

 عامل مع الشكاوى في وزارة المالية. ( وحدة الت7)؛ ( وحدة مكافحة غسيل األموال6)

 

اتباع  لىعالجهة المقترضة وافقت  ،وبعد مناقشة حق البنك في التحقيق في االدعاءات المتعلقة باالحتيال والفساد في البرنامج -150

التحقيق إلى جانب استبعاد حق البنك في والخاصة بالبنك  للنزاهةالتوجيهية  المبادئإجراءات البنك في هذا الصدد. ويتضمن تطبيق 

 الموردين. أو  المقاولين

  

القائمة على البرامج التوجيهية الخاصة بالبنك الدولي والمتعلقة بمكافحة الفساد والخاصة بعمليات  للمبادئوفقا  استبعاد المقاولين. -151

" القائمة على ربط التمويل بالنتائجالتوجيهية المتعلقة بمنع ومكافحة االحتيال والفساد في تمويل البرامج  المبادئ" ؛ربط التمويل بالنتائج

ينبغي للبرنامج اتخاذ خطوات لضمان عدم ترسية عقود على األفراد أو ، 2015يوليو  10في ن قحت والتي  ،2012فبراير  2بتاريخ 

البرنامج على أنه قبل ترسية العقد يجب على شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن  ملياتعالكيانات التي تم استبعادها. ويؤكد دليل 
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عقد على أي من هؤالء المقاولين في إطار البرنامج. وتقوم هيئة أي تتفحص قائمة البنك الخاصة بالمقاولين المستبعدين لضمان عدم ترسية 

 . العقودمن  ممثلةالتحقق المستقلة بالتحقق مما سبق من خالل مراجعة عينة 

 

  لخطة دعم التنفيذ المالية والتعاقديةالعناصر 

 

. وفي ستخضع لمتابعة دورية منتظمةعلقة بالبرنامج تالم المالية والتعاقديةتقدم سير التنفيذ والتغييرات التي تحدث في المخاطر  إن -152

باألنشطة المطلوبة لعالج نقاط الضعف والقيود المحددة الخاصة تتم متابعة عملية التحقق من االمتثال  المقررة، أثناء تنفيذ مهام اإلشراف

المالية قبل كل  المشتريات والمؤشراتامج إعداد تقرير مرحلي يتضمن مؤشرات نوحدة إدارة البر علىيتعين و. تقييم القطاع الماليفي 

أثناء األداء تحسين من أجل الرئيسية مع العميل والعمل على وضع تدابير وضوعات لمبحيث يتمكن الفريق من تحديد ا إشراف،مهمة 

والعمل مع فرق العمل لفحص  ،متكاملحسب نهج في العمل الشؤون المالية والتعاقدية موظفو إطار دعم التنفيذ. ويستمر في  ، وذلكالمهمة

 وتنفيذ خطة عمل البرنامج. ، المالية والتعاقديةالصرف ذات الطبيعة مرتبطة بوالمؤشرات ال ،نتائج البرنامج إنجاز

  

العمل، وبناء القدرات إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي من خالل في محل ، والتدريب المسادة العمليةخدمات  ميتقديتم  -153

مياه والصرف الصحي الشركات بصورة دائمة ل مساعدةتقدم الاستشاري دعم التنفيذ الذي سيتم اختياره في إطار البرنامج. عالوة على ذلك، 

 بالتنفيذ. قد تنشأ فيما يتعلق لحل أي مشكالت 

 

وتقوم هيئة تحقق مستقلة . المالية والتعاقديةاألنظمة من أجل قياس أداء الجهة المقترضة مع المتفق عليها مؤشرات األداء تطبق  -154

المراجعة  ال يصرف مقابلوالذي  ،فيما عدا المبلغ المقدم ،من القرض األرصدةالصرف قبل سحب المرتبطة ببمراجعة تنفيذ المؤشرات 

  .طلوبةتحليلها من أجل إعداد المؤشرات الميجري و اإللكترونيةمشتريات جمع البيانات من بوابة التالصرف. والمرتبطة بالمسبقة للمؤشرات 

 

 في خطة عمل البرنامج المالية والتعاقديةالعناصر 

 

في وضع  لإلسهام ،شركات مياه الشرب والصرف الصحيوجود وظيفة مراجعة داخلية فعالة في تأمين ينبغي  المراجعة الداخلية. -155

مستوى ة على مراجعالبخالف وعمليات الرقابة في الشركات. و ،وإدارة المخاطر ،منهج نظامي منضبط لتقييم وتحسين فاعلية الحوكمة

 تركز عملية المراجعة الداخلية على ما يلي:  ،المعامالت التي يقوم بها المراقبون الماليون

 

المراجعة والتدقيق والمتبقية المتعلقة بعمليات شركات مياه الشرب والصرف الصحي وتخطيط برنامج متأصلة لمخاطر القياس ا •

 .وفقا لذلك

والتي استخراج المعلومات وأدوات  المراجعة وضمان الجودة،ومعايير  ،ومراجعة نظام المعلومات ،التحليلية اإلجراءاتاستخدام  •

  .ألغراض المراجعة نظم المعلومات اإلداريةإلى قواعد بيانات دخولها ينبغي تأمين 

بما في ذلك جودة  ،الضوابط الداخلية صالحيةمفاجئة وزيارات ميدانية بصورة منتظمة للتأكد من استمرار  تفتيشالقيام بعمليات  •

  ؛آلية الشكاوى

  .اسبمتابعة تنفيذ توصيات المراجعة في الوقت المن •

 

 . وينبغي نشر التقارير المالية. الوقت المحددينبغي أن تخضع القوائم المالية إلعداد تقارير دورية وفي  إعداد التقارير المالية. -156

 

مراجعة القوائم المالية للبرنامج مع وجود صالحيات تتضمن التحقق من يقوم مراجعون خارجيون مستقلون ب المراجعة الخارجية. -157

 الصرف. وينبغي نشر نتائج هذه المراجعات وفقا ألحكام اتفاقية التمويل. المرتبطة بالمؤشرات 

 عناصر أخرى 

 التطبيق غير المتسق للقواعد واإلجراءات . 1

 :إجراءات معالجة أوجه القصور 

عد تنفذ دليل إجراءات الوكافة شركات مياه الشرب والصرف الصحي  تعتمد  -1  .في إطار البرنامجمشتريات الم 
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عدة لوثائق القياسية للعطاءاتلكافة شركات مياه الشرب والصرف الصحي اعتماد  -2  .في إطار البرنامج الم 

وال يتم التفاوض  ،تقديم العطاءاتالمحدد لتاريخ المقدمي العطاءات بتقديم تخفيضات بعد عدم السماح لشراء، أي تحسين ممارسات ال -3

قبل ترسية  (الفنيةالمالية والمطالبة بالتحقق من مؤهالت مقدم العطاء )و ،العطاءات بذلك وتنظمهما لم تسمح وثائق بشأن السعر 

 .إلخ ،وتقليل عملية إعادة طرح العطاءات ،العقد

 في شركات مياه الشرب والصرف الصحي. موظفي المشتريات تدريب  -4

 المؤشرات

  .في إطار البرنامجمشتريات المعد اتباع كافة شركات مياه الشرب والصرف الصحي لدليل إجراءات ال -1

  .في إطار البرنامج المعدةطاءات اتباع كافة شركات مياه الشرب والصرف الصحي للوثائق القياسية للع -2

  .الذين تم تدريبهممشتريات، عدد العاملين في مجال ال -3

 وتفسيرهاغياب المعلومات المتعلقة باألداء والمرتبط بعدم القدرة على جمع البيانات . 2

 :إجراءات معالجة أوجه القصور

 والقيمة األصلية والنهائية للعقود ،بما في ذلك التعاقد المباشر ها،ونتائج تقييم هاضمان اإلعالن عن كافة فرص العطاءات ووثائق -1

 www.etenders.gov.eg :للحكومة  اإللكترونيةعلى البوابة وتعلن 

  .مؤشرات األداءعلى االتفاق  -2

 وتحليلها.جمع البيانات  -3

  .في شركات مياه الشرب والصرف الصحيموظفي المشتريات تدريب ل توفير -4

 مؤشرات األداء 

علنعدد فرص العطاءات  -5   .اإللكترونيةمشتريات عنها على بوابة ال الم 

  .تحليل البيانات والتطبيق المستمر لمؤشرات األداء -6

  مشتريات.تدريب موظفي ال -7

دوالر، والعقود بين وفقا لنطاق القيمة )العقود منخفضة القيمة أقل من أو تعادل مليون مشتريات ستكمال عملية التخصيص وقت ال -8

 .دوالر(يين مال 10على والعقود التي تزيد  ،دوالر يينمال 10مليون دوالر و

  .طرحها يعادالعمليات التي نوعية  -9

 .حداوالمصدر العدد المقاولين الذين تتم ترسية العقود عليهم على أساس  -10

  .لعقدالفارق بين التكلفة التقديرية وقيمة العقد األصلية والقيمة النهائية ل -11

 .زمن التنفيذأو /و التكلفةجاوز عدد العقود التي تت -12

 تظلماتالشكاوى وفاعلة للآلية وجود مثل ساءلة غياب آليات الم. 3

  :إجراءات معالجة أوجه القصور

  .توظيف أعضاء هيئة مستقلة آللية التعامل مع الشكاوى -1

 .استخدام آلية الشكاوى مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بصفة عامة تدعيمنشر و -2

  :المؤشرات

  .توظيف أعضاء هيئة مستقلة آللية التعامل مع الشكاوى والتي تم إنشاؤها في إطار البرنامج ونشر معلومات عنها والترويج لها  -1

  .المدني بصفة عامةنشر معلومات عن آلية الشكاوى في القطاع الخاص والمجتمع  -2
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 د وجودة األعمال بما في ذلك نقاط الضعف الموجودة في إدارة العق. 4

  :إجراءات معالجة أوجه القصور

  .لتكلفةدقيقة وموثوقة لبما في ذلك تقديرات  ،التصميمات والمواصفاتإنجاز جودة والضمان  -1

تولون والذين ي ،االستشارية إلدارة البرنامج واستشاري دعم التنفيذاختيار االستشاريين، بما في ذلك الشركة اتباع عملية ضمان  -2

ويعقب ذلك  ،اإلنشاءاتعلى  اإلشرافباإلضافة إلى من يقع عليهم االختيار من أجل تنفيذ عملية  ،التصميمات والمواصفات إعداد

إلى  ،لبات الخاصة بالخبرة العامة والخاصةلضمان تطبيق الحد األدنى من المتط , وذلكجودةالتكلفة أساس تقوم على اختيار عملية 

 . المعنيجانب الخبرة في المجال 

  .المالية للمقاولينالفنية والتحقق والتأكد من المؤهالت  -3

على أعمال العقود في شركات مياه الشرب والصرف  واإلشرافوتنفيذ برنامج تدريبي للفنيين المسؤولين عن مراقبة الجودة وضع  -4

 .الصحي

 المؤشرات 

  .المقاولين التعاقد معتبني وتطبيق إجراءات اختيار االستشاريين و -1

  .ركات مياه الشرب والصرف الصحيحشد جهوده لصالح شواختيار استشاري دعم التنفيذ  -2
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 ةملحقإضافة  –البيئية واالجتماعية النظم : تقييم 6 قلحمال

كذلك البيئية واالجتماعية مطبقا فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والمعايير و النظمالوارد في تقييم  اليزال النظام البيئي البيئية.النظم  -158

 ع دلحيث  ،ويستثنى من ذلك التعديل الذي تم إجراؤه على تصنيف مشروعات الصرف الصحيباإلجراءات وتنفيذ تلك القوانين والمعايير. 

)الفئة ج في النظام كبر األ األثرذات فئة النظام التصنيف القديم الذي كان يضع كافة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في حاليا 

محطات معالجة مياه الصرف الصحي تقسيم و ،"(قيمة" و "جب الم   المصري( من خالل إضافة فئة رابعة )الفئات حاليا هي "أ" و "ب" و"

وستكون غالبية مرافق الصرف الصحي  ،األساسيهذا التعديل أثناء تنفيذ البرنامج استحدث وقد "ج"(.  و إلى ثالث فئات )"أ" و "ب"

قيَّمةبالبرنامج إما من الفئة "ب" أو "ب  تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية الذي يعده البرنامج بعد دقة ". ولم يؤثر التعديل في التصنيف على م 

لكيانات البرنامج. وقد نتج عن ذلك تحسن كبير في جودة تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية كما هو موضح  مةالمقدقدرات البناء تدريبات 

 أدناه. 

  

القائم لمعرفة أهليتها للحصول على التمويل في إطار أداة البرنامج للفحص في التمويل اإلضافي قررة التدخالت المخضعت وقد  -159

الماي )شبين الكوم/المنوفية( يعتقد أن كافة  طريق محطة معالجة مياه صرفتخدمه لذي ا. وفيما عدا التجمع على ربط التمويل بالنتائج

أو  آثار عكسيةومن غير المحتمل أن يكون ألي منها أي  ائجالقائم على ربط التمويل بالنتلبرنامج لاألنشطة األخرى مؤهلة للتمويل وفقا 

من خالل بروتوكول التحقق أعاله التجمع المشار إليه يستبعد . وسأثرينالمت األشخاصحساسة أو متنوعة أو غير مسبوقة على البيئة/ أو 

  .1الصرف رقم لمرتبط بمن المؤشر ا

 

على البرنامج وفق التقييم في تقييم النظم البيئية واالجتماعية في ضوء طبيعة التدخالت  7.50منشور سياسة العمليات نطبق ي -160

منشور )أ( من 7وموقعها. غير أن البرنامج والتمويل اإلضافي يندرجان تحت االستثناء لمتطلبات اإلشعار الخاصة باألنهار وفق الفقرة 

ال تغير بشكل معاكس جودة أو كمية تدفقات و ،التدخالت خطة مستمرة وإن كانت ذات نطاق محدودتضمن تحيث  ،7.50سياسة العمليات 

بوجه عام، فإن البرنامج سيؤثر بشكل إيجابي على القنوات والمصارف في مناطق البرنامج. وتقع واألخرى. المتشاطئة المياه إلى البلدان 

 البرنامج أن تحسن من جودة المقاصد النهائية من دلتا النيل.مصر في أقصى مصب نهر النيل، ومن شأن تدخالت 

 

عن  المالئمة والناجمةألنها ستقدم حلوال مهمة للظروف البيئية والصحية غير  ،للتمويل اإلضافي إيجابيةلكلية اآلثار البيئية استكون  -161

في إطار البرنامج المحددة وتتماثل اآلثار البيئية للتدخالت التي تحدث في إطار التمويل اإلضافي مع تلك . سليمةغياب أنظمة صرف صحي 

المخلفات الصلبة فصل المعالجة عند ومخاطر  ،الحمأةمعالجة : المخاطر المرتبطة بالبيئية واالجتماعيةالنظم تقييم في متضمنة وال ،ساسياأل

والمخاطر على  ،ومخاطر صرف المخلفات السائلة غير المطابقة للمواصفات ،ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي محطات الضخفي 

 ماديةالثقافية الموارد بطريقة غير مالئمة مع الومخاطر التعامل  ،ومخاطر انسداد المجاري ،صحة وسالمة العاملين والمجتمعات المجاورة

السياق والظروف وإن كان اآلثار الناجمة عن التمويل اإلضافي على منطقة جغرافية مختلفة و لمخاطر. وسوف تؤثر االمحتمل العثور عليها

 )الظروف في دلتا النيل متشابهة للغاية(. األساسي في مناطق البرنامج  لتلك المنطقة مماثلة لما يوجد األساسية

 

، وخلصنا إلى البيئية واالجتماعيةالنظم تقييم  ملحقالجديدة أثناء إعداد الثالث زيارة شركات مياه الشرب والصرف الصحي تمت  -162

الخاصة بشركات مياه الشرب والصرف مكانات قريبة من اإلجراءات واإل الجديدة شركات الثالثالالخاصة بمكانات اإلجراءات واإلأن 

خبرات في بعض تم اكتساب فقد نامج األساسي. وبالرغم من ذلك، بالبر ةالخاصالبيئية واالجتماعية  النظمتقييم إعداد  أثناءالصحي القديمة 

البنية األساسية مشروع شركات الجديدة من خالل تنفيذ المشروعات الخاصة بوكاالت التمويل الدولية )مشروعات البنك الدولي مثل من ال

برنامج تحسين ومشروع  ،في الغربية والمنوفية 2 لصرف الصحيالبنية األساسية المتكاملة لمشروع و 1 لصرف الصحيالمتكاملة ل

عن  الناشئوالزخم المكتسبة أن تؤدي الخبرات  رجح(. ومن المالتابع لالتحاد األوروبي في دمياط خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

فيما يتعلق بتحسين  مستوى المطلوبشركات الجديدة والوصول بها إلى الالإلى تعزيز بناء قدرات ساسي تنفيذ التدابير البيئية للبرنامج األ

  .اإلجراءات

 

وْصى بهاتسيرعملية تنفيذ التدابير البيئية  -163 بالبرنامج األساسي بصورة جيدة. وبالرغم  ةالخاصالبيئية واالجتماعية النظم تقييم في  الم 

 وحدات تنفيذ المشروعاتو البرنامجوحدة إدارة  فإن، في خطة عمل البرنامج األساسي تصغ بشكل صريحمن أن مثل هذه التدابير لم 

عيين ت البرنامج. وقام العميل بتبتضمينها في دليل عملياوقامت  ،البيئية واالجتماعيةالنظم تقييم للغاية بتنفيذ توصيات كانت ملتزمة الثالث 

 ثار البيئية واالجتماعيةتقييم اآلفي إعداد  ءبدالمع  ،وحدات تنفيذ المشروعاتبيئة ذوي خبرة في وحدة إدارة البرامج وفي أخصائيي 
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للتحقق من  مفاجئتفتيش لقد قام فريق البنك الدولي بإجراء الخاصة باالستثمارات في مجال الصرف الصحي وفقا للتشريعات المصرية. و

 تدابير كافيةإتاحة و ،وتسجيل مختلف المخاطر واآلثار ،والتحليل الكافي للبدائل ،ن )المشاورات الهادفةيتحسفرصة للالجودة ولوحظ وجود 

لسجالت البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ا إعدادفي وحدات تنفيذ المشروعات (. وبدأت وحدة إدارة البرامج ولتخفيف المخاطر

 وغرف إزالة الحصى(. عن طريق المناخل لمخلفات فصل ا) بحيث تتضمن إجراءات التعامل مع المخلفات ،وتحديثها بصورة منتظمة

 

من التحسينات التي حدثت بعد وقوع حادث وحدات تنفيذ المشروعات استفادت وحدة إدارة البرامج و ،وفيما يتعلق بالصحة والسالمة -164

وتم البدء في تطبيق تلك  (،2لصرف الصحي البنية األساسية المتكاملة لمشروع مشروعات البنك األخرى )أحد في عامين قبل  مميت

 ،2018يونيو  5في ساسي ة بالبرنامج األالخاص؛ وقد حدث، رغم ذلك، حادث مميت في أحد مواقع البناء التحسينات في العقود الجارية

 والذي أظهر بعض نقاط الضعف في إدارة الصحة والسالمة المهنية في القطاع.

 

أوصى بوضع خطة عمل من عشرة بنود من أجل تدعيم نظام الصحة والسالمة الذي ، ولهذا الحادث تحليل األسباب الجذريةتم إجراء  -165

عززة للصحة والسالمة المهنية، مثل المبادئ التوجيهية للصحة  (1ما يلي: )على سبيل المثال ال الحصر المهنية، تضمنت  تطبيق معايير م 

االلتزام بمعايير اإلشراف على التصاريح  تدعيم( 2حة المهنية، )ارة السالمة والصمعايير إدوالسالمة البيئية الصادرة عن البنك الدولي، و

تدابير  درجتنفيذ خطة العمل. وت  بولقد أكدت الحكومة المصرية على التزامها  التدريب على الصحة والسالمة المهنية. تدعيم( 3واألشغال، )

لبيئية واالجتماعية، وتدرج في خطة عمل البرنامج، وبروتوكول الصحة والسالمة المهنية في اإلضافة الملحقة الخاصة بتقييم النظم ا تدعيم

  التحقق الخاص بالمؤشرات المرتبطة بالصرف، والتصميم الفني المفصل لمكون المساعدة الفنية.

 

. وأثناء تلك أعالهوأكد على حدوث التحسينات المذكورة  ةملحقضافة الاإلهذه أثناء إعداد قائمة شركات الثالث الالقام الفريق بزيارة  -166

هذه في وقت إعداد البحيرة نشاءات في إأعمال تكن هناك أي مواقع في الشرقية والدقهلية )ولم للقام الفريق أيضا بزيارات  ،الزيارات

مهنية في مواقع الصحة السالمة ومعقولة لل تطبيق إجراءاقبل وقوع الحادث المميت المذكور أعاله؛ الحظ الفريق تو، (ةالملحقات اإلضاف

)تحسين بشكل أكبر البيئية واالجتماعيةاآلثار تقييم مثل تحسين جودة  ،. وكانت هناك بعض الجوانب البيئية التي تحتاج إلى تحسيناإلنشاءات

وإعداد تقييم األثر الصحي في الوقت المناسب لمحطات ، بما في ذلك تقييم مخاطر السالمة والصحة المهنية ،وصف الظروف األساسية

وزارة الصحة بسبب ارتفاع الكثافة  المطلوبة من جانبمنطقة عازلة  ترم 500والتي ال تلتزم بوجود  ،معالجة مياه الصرف الصحي

عدم في حالة وتضمين بعض الغرامات  ،في الوقت المناسب في وثائق العطاءات ماعيةخطط اإلدارة البيئية واالجتوإدراج  ،السكانية(

المعالجة وبدء برنامج أخذ عينات الحمأة لتوفير المعلومات إلجراءات  ،اإلنشاءاتأثناء في المنطقة المقيمين  حركةوتحسين  ،االمتثال

وسيستمر فريق البنك  ؛إجراءات تحقيق هذه التحسينات في دليل عمليات البرنامج وإجراءات خطة عمل البرنامج ضمنت  الالحقة. وسوف 

 التنفيذ لضمان تنفيذ تلك التدابير في الوقت المناسب. أثناء دعم الالدولي في تقديم 

 

األساسي مطبقا فيما يتعلق البيئية واالجتماعية  النظميم تقيفي  وردال يزال نظام إدارة المخاطر االجتماعية الذي  االجتماعية.النظم  -167

البيئية  النظمتقييم الملحقة حول  اتاإلضافاستعرضت ومن حيث اإلجراءات وتنفيذ تلك القوانين والمعايير. وقد  ،بالقانون واللوائح والمعايير

قانون الالكلي. وأهم ما تتضمنه هذه التعديالت إصدار  مستوىالعلى  استحدثتمن التعديالت على القوانين واللوائح التي  اعددواالجتماعية 

بشأن  1990لسنة  10وإدخال تعديالت على القانون رقم  ،في ممتلكات الدولة""قواعد وإجراءات التصرف بشأن  2017لسنة  144رقم 

هذا مملوكة للدولة. ويضع الراضي األضخمة على اللتعديات ل استجابة   144قانون رقم ال وتم إقرارامة". العللمنفعة األراضي  نزع ملكية"

تقنين  علىأو مساعدة واضعي اليد على األراضي  ،األراضي المملوكة للدولة ستردادال الالزمةقانون ولوائحه القواعد واإلجراءات ال

 ،المواد القانونيةتحسين بعض في  1990لسنة  10قانون رقم الالتعديالت على يتمثل الغرض من وأوضاعهم وفقا لمعايير وترتيبات معينة. 

نزع واإلسراع في عملية  ،األراضينزع ملكية لضمان أن يؤدي تطبيق القانون إلى تقديم تعويضات عادلة لألشخاص المتضررين من 

من  35المادة القانون مع ي وجعلها تستجيب بصورة أكبر لآلثار االجتماعية الالحقة. وتتماشى التعديالت التي أدخلت على األراضملكية 

األراضي إلقامة مشروعات  نزع ملكيةقدما مقابل وتقديم تعويضات عادلة م   ،حماية الملكية الخاصة مبادئوالتي تنص على  ،الدستور

األمر يستلزم والبرلمان. و الوزراءوزارة العدل ومجلس الموافقات من على عدد من  10تعديالت القانون رقم حصلت العامة. وقد  منفعةلل

ديالت القانون رقم تعديالت القانون. وبينما نجد أنه يحتمل أن تؤدي تعة على النهائيلموافقة لعلى النصاب القانوني في البرلمان  الحصول

وكافة التطبيقات  2017لسنة  144قانون الإلى تطبيق نظام أكثر عدالة وشفافية للتعويض في حاالت نزع الملكية للمنفعة العامة، فإن  10

 مع وجود بعضراضي بعض األقد تشكل بعض التحديات والمخاطر للبرنامج. وقد يظهر ذلك في حاالت استخدام ذات الصلة والممارسات 

إجراءات مكن أن يؤدي ذلك إلى مواجهة البرنامج لمخاطر تتعلق باإلرث. وتجدر اإلشارة إلى أن ي  إزالتها حيث  تتمفي السابق التعديات 
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وتفعيلها في كافة إجراءات التشغيل القياسية في إطار البرنامج األساسي. وينبغي أن يساعد تحديث  وضعتقد  االستحواذ على األراضي

 الخاصة بالتمويل اإلضافي( على التخفيف من هذه المخاطر. إجراءات التشغيل القياسية محافظات البرنامج )بما في ذلك 

  

عدد من أنشطة مشاركة المواطنين في مختلف جوانب البرنامج. ويهدف التمويل اإلضافي تم إدراج في إطار البرنامج األساسي،  -168

المتبادل بين شركات مياه الشرب  التي يدعمها التنسيق، ة من أنشطة مشاركة المواطنين القوية وإصالحات البرنامج األساسياالستفادإلى 

نظام إدارة مثل، صممة المتعلقة بمشاركة المواطنين )التدابير الم   تدعيمللسماح بتقاسم الخبرات وضمان والصرف الصحي المستهدفة 

( وصبغها بالصبغة المؤسسية في كافة شركات مياه الشرب إلخالمستفيدين،  مالحظاتالمظالم المتعلقة بالمشروع ومعالجة وآلية  الشكاوى

التوجيهية لمشاركة  المبادئ( 1) :شركات المستهدفة علىالوالصرف الصحي المشاركة. وكما هو الحال في ظل البرنامج األساسي، ستعتمد 

وصى بها للخطوط الساخنة ( التحسينات الم  2) المجتمعية؛ومشاركتهم تواصلهم  تدعيم( لحسب الحاجةحدثت )و وضعتالمواطنين التي 

لمواطنين بشكل منتظم في التمويل المراجعة والمتابعة بالنسبة لمفهوم  وف يطرحوسالمظالم. ومعالجة الحالية الخاصة بالتعامل مع الشكاوى 

، فإن قدرات شركات مياه الشرب عاموجه وبمن خالل خطة عمل البرنامج.  ت فعلالتي  –ة اإلضافي باستخدام آليات مثل اللجان المحلي

  األساسي.شركات الثالث في بداية البرنامج الوالصرف الصحي الثالث الجديدة مماثلة لتلك التي شوهدت في 

 

مناطق البرنامج المستهدفة من أجل تحقيق التواصل الفعال وإعادة بناء الثقة بين شركات مياه الشرب  فيمحلية مجتمعية لجان  أنشئت -169

والصرف الصحي والمواطنين. وكان من الضروري تشكيل هذه اللجان من أجل تيسير التواصل المتبادل بين المقيمين في المجتمعات ذات 

الضعيفة فئات ل اليشركات مياه الشرب والصرف الصحي جهودا لتضمن تمث توقد بذلالصلة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي. 

ومن اللجان المجتمعية المحلية جهود لزيادة مشاركة النساء في  تبذل ،قدمامن أجل الم ضى في هذه اللجان بما في ذلك النساء والشباب. و

لتلك اللجان للتداول والمناقشات المفتوحة. ويمكن الفرصة ن ااجتماعات اللج تيح. وتالسكنية على مستوى التجمعات نسائيةمنتديات خالل 

آخر بوتساعد على إبالغ المجتمعات  الهتمامات المحتملة،ا وأاألسئلة  وموضوعات أإبالغ شركات مياه الشرب والصرف الصحي بشأن ال

وزيادة الوعي  االستحواذ على األراضيلة مهمة لتيسير عملية لجان أيضا وسيتلك الالمتعلقة بالمشروع. عالوة على ذلك، تمثل المستجدات 

الالزمة. وتعمل اللجان المجتمعية المحلية كقناة استقبال للشكاوى من خالل توصيل المعلومات لموافقات والمساعدة على الحصول على ا

من المواطنين إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي. وتلعب اللجان  – األوسع نطاقاأو برنامج المتعلقة بالسواء  –والشكاوى 

 المجتمعية المحلية دورا في تيسير العمل الميداني مع مقاولي التنفيذ. 

 

والتي  ،صحيةالصحي الحالية غير ال شبكات الصرفللبية يساعد تنفيذ التمويل اإلضافي على تخفيف اآلثار الصحية واالجتماعية الس -170

زيد توفير خدمات الصرف الصحي التي يالمستهدفة في المحافظات الثالث. ويساعد التمويل اإلضافي على الريفية اني منها المجتمعات تع

اإليجابية التي يتوقع  الفوائد والنتائجلمحافظات المستهدفة. وهناك عدد من االفقيرة في الريفية في المجتمعات عليها بدرجة كبيرة الطلب 

، على مستوى الوصالت المنزليةاالقتصاد في التكلفة  ؛أهميةفوائد ومن بين أكثر المج مساعدة المجتمعات المحلية على تحقيقها. من البرنا

بالصحة العامة. وسوف يحقق تنفيذ التمويل اإلضافي مزايا خاصة للنساء واألطفال الذين يعتبرون إلى جانب الفوائد الصحية ورفع الوعي 

 الحالي. وضع األكثر تأثرا بصورة سلبية من الالفئة 

 

في البرنامج  المحددةتماثل اآلثار االجتماعية السلبية والمخاطر المتعلقة بالتدخالت في إطار التمويل اإلضافي في طبيعتها اآلثار  -171

 إلنشاء االستحواذ على األراضيضمن في سيتن التمويل اإلضاأ ،ذلكن هم ماألو .البيئية واالجتماعيةلنظم في تقييم االمتضمنة األساسي و

بحرص، فقد ينتج  االستحواذ على األراضيالتعامل مع موضوع في حال عدم صحي. والصرف المحطات ضخ ومحطات معالجة مياه 

في مرحلة وألن التصميم الفني للبرنامج مازال  ،. وفي هذه المرحلةهامستخدميعلى األفراد ومن عنه آثار خطيرة على أصحاب األراضي 

ها ونتيجة لذلك من الصعب أيضا تقدير عدد مالكي األراضي أو مستخدمي ؛المطلوبةمن الصعب معرفة المساحة الدقيقة لألراضي مبكرة، ف

شركات المحدودة لمكانات إلا. ويمكن أن تعزى المخاطر المتعلقة باألراضي إلى االستحواذ على األراضيالذين سيتضررون من عملية 

والتأخير المحتمل في التنفيذ نتيجة  ،األراضيالمرتبطة بمسائل المياه الشرب والصرف الصحي في إطار التمويل اإلضافي إلدارة 

المؤثرة مخاطر الاألراضي، والشفافية في إدارة المسائل المتعلقة بغياب والتحديات المتعلقة بعدم االتساق و ،الستحواذ على األراضيال

سوء إدارة اآلثار المؤقتة المتعلقة باألراضي. وفي الوقت نفسه، فإن المخاطر غير فضال عن المتعلقة باألراضي و على كسب الرزق

ددتالمتعلقة باألراضي التي   ؛في البرنامج األساسي تنطبق على التمويل اإلضافي. وتتضمن ما يلي: الضرر المرتبط بأنشطة اإلنشاءات ح 

ومخاطر الصحة والسالمة المتعلقة بالعاملين  ؛القرىداخل والتوقف المؤقت لألنشطة المحلية كنتيجة لذلك؛ زعاج المجتمعات المحلية إو

والتوترات االجتماعية مجتمعات معينة؛ في لها االستعداد قبولها ووضعف الطلب على المشروعات و ؛برنامجوالسكان المحليين في موقع ال
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الشكاوى  أواالهتمامات واحتمال تصاعد  ؛وعدم قدرة السكان الفقراء على تحمل تكلفة الخدمات ؛جمة عن استبعاد بعض القرىالمحتملة والنا

 في المجتمع.سومة غير المح

 

لمؤشر تنفيذ امن خالل  االستحواذ على األراضيمسألة التعامل مع مثل ملموسة  إنجازاتحققت ت ،وفي إطار البرنامج األساسي -172

على وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موافقة والذي ينص على ضرورة  ،في الوقت المناسب 6الصرف رقم مرتبط بال

وتهدف إجراءات التشغيل القياسية إلى مواءمة  في إطار البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية. االستحواذ على األراضي

لتنفيذ  األسس العامةإلى جانب تحسين  الموافقات،وتضمين تتابع واضح للمراجعة و ،مع أفضل الممارسات العالمية المصريةشتراطات اال

بشكل والمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكاناالستثمارات في القطاع. وقبل إعداد إجراءات التشغيل القياسية لألراضي، قامت وزارة 

 مبادئأن العملية تتبع  لضمانلالستحواذ على األراضي وبصورة استباقية باالتفاق مع البنك الدولي على الترتيبات المؤقتة التالية مؤقت 

 راءات التشغيل القياسية.تستكمل إجحتى  االستحواذ على األراضيلتجنب أي تأخير في و ،OP9.00منشور سياسة العمليات 

 

وشركات مياه الشرب والصرف الصحي الثالث في إطار المشروع والمرافق والمجتمعات العمرانية وقد اكتسبت وزارة اإلسكان  -173

والمرافق والمجتمعات وزارة اإلسكان المقدمة من ووفقا للمعلومات ، 2017ديسمبر فحتى خبرة في التعامل مع المسائل ذات الصلة. 

إلنشاء محطات ضخ ومحطات معالجة مياه صرف صحي للقرى  مطلوبةقطعة  87 إجمالي منأرض قطعة  84تأمين تم  ،العمرانية

 ذلكوقد تم تأمين . التابعةإلنشاء محطات ضخ للقرى  مطلوبةقطعة  35إجمالي قطعة من  34تأمين وتم  ؛األصلية في البرنامج األساسي

إطار  فيوعلى مستوى التقييم االجتماعي  ،من خالل تطبيق إجراءات التشغيل القياسية أو وفقا للترتيبات المؤقتة. وفي الوقت نفسهإما 

 ،والمرافق والمجتمعات العمرانيةبدعم من البنك الدولي ووزارة اإلسكان  ،حققت شركات مياه الشرب والصرف الصحي ،البرنامج األساسي

والتشاور في إطار إعداد المشروع في تقدما كبيرا في إنشاء نظام للتقييم االجتماعي. وكانت تقوم بإعداد تقييمات اآلثار البيئية واالجتماعية 

 ظل البرنامج األساسي.

  

متعلقة بجودة عملية المفاجئة تتعلق بتطبيق إجراءات التشغيل القياسية لألراضي والترتيبات المؤقتة و عمليات تفتيشقام البنك بإجراء  -174

( يمكن إدارة المسائل المتعلقة باألراضي بصورة 1) :المهمين اإلجراءينهذين المستخلصة من التقييم االجتماعي. وفيما يلي النقاط األساسية 

ى، تقييم ال تقتصر علوإن كانت أفضل من خالل مراجعة إجراءات التشغيل القياسية لتوفير تدابير أفضل في المجاالت التي تتضمن، 

وتعظيم دور شركات مياه الشرب والصرف الصحي في  ،وتفعيل دور لجان المجتمع المحلي قاسمها،واتساق المعلومات وت ،األراضي

والقيام  ،جودة التقييم من خالل تضمين خطوط أساس أكثر دقة تدعيماالجتماعي، يمكن التقييم لى صعيد ع( 2) ؛على العملية اإلشراف

أثناء مالحظات األطراف المعنية أن وضمان  ،دمج النساء بصورة أفضل في عملية التشاورو ،فضل لعملية التشاوربالتوثيق بصورة أ

لتصميم المشروعات. وينبغي مراعاة أن التقييم المؤسسي الخاص بشركات مياه الشرب والصرف  اإلمكانمفيدة قدر جتماعات التشاورية اال

وتنفيذ التقييم  االستحواذ على األراضيعملية إدارة القدرة على الصحي الثالث الجديدة في إطار التمويل اإلضافي قد أظهر بوضوح أن 

في  وحدات الصرف الصحي بالمناطق الريفيةالوعي أو رفع شاركة المجتمعية والمإدارات االجتماعي من قبل اإلدارات ذات الصلة )مثل 

 تدارلصرف الصحي( منخفضة للغاية ألن مشاركتها في تلك األوجه )والتي البنية األساسية المتكاملة لمشروع  ينفذالمشروعات حيث 

 محدودة للغاية. ( ابضة لمياه الشرب والصرف الصحيوالشركة الق الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحيخالل بصورة كبيرة من 

 

مشاركة المواطنين في تصميم  تدعيمقدم البرنامج األساسي العديد من األنشطة ل النوع االجتماعي.مراعاة مشاركة المواطنين و -175

من الرجال. وفي شركات  أقرانهنالقدر الذي شارك به  بنفس يشاركنفي العديد من الحاالت أن النساء لم  تبينلكن  تنفيذها،و المشروعات

( وخالل 1299من  278فقط ) في المائة 21بلغت مشاركة اإلناث في عضوية اللجان المجتمعية  الثالث،مياه الشرب والصرف الصحي 

تبين  ،التركيز مع النساء في المجتمعات مجموعات. وخالل مناقشات اإلناثفقط من الحضور من  في المائة 17.2فعاليات التشاور كان 

سيتم دمج  الفجوات،وللتعامل مع هذه عائقا أمام مشاركة المزيد من النساء.  يمثالناالجتماعات كذلك توقيت وأن عملية تشكيل اللجان 

لبرنامج من مراعاة النوع االجتماعي في امن خالل خطة عمل البرنامج لتعميق لها وتفعيالمزيد من التدابير في تصميم التمويل اإلضافي 

( وضع أدوار واضحة للمنتديات النسائية وتتبع دورها في عمليات 2) ؛نتديات نسائية محلية على مستوى التجمعاتإقامة م( 1) :خالل

لمتابعة المؤشرات المتعلقة بالنوع االجتماعي )مثل المستفيدات االجتماعي نوع ال( وضع قواعد بيانات حسب 3) ؛التصميم واتخاذ القرار

 عليات التشاور لتشجيع زيادة مشاركة النساء. ( وضع جداول أفضل لالجتماعات وفا4) ؛إلخ( ،المظالممعالجة من النساء وآلية 

 

لكن هناك العديد من النساء الالئي يعملن في شركات مياه  ،مستفيدات فقط من االستثمارات لسنفإن النساء  ،وفي إطار البرنامج -176

 مجموعاتما أشارت إليه ء على . وبناهنيمكن معالجة القيود المهنية التي تواجه ،الشرب والصرف الصحي. وفي إطار التمويل اإلضافي
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في سبيل النهوض  تواجه النساءالحالية التي  العقباتتوجد بعض  ،التركيز األولية مع النساء في شركات مياه الشرب والصرف الصحي

بصورة غير مقصودة إلى  انمعايير التوظيف قد تؤديومسارات الترقي على أعلى المستويات عدم وضوح أن  وتتمثل في ،بوظائفهن

عن التقدم للوظائف. ونظرا لمحدودية البيانات المتوافرة في هذه المرحلة، يقترح القيام بالمزيد من العمل التحليلي حرمان أو إحباط النساء 

  .محتملةمعينة قبل تحديد أي تدخالت 

 

وشركات مياه الشرب والصرف الصحي المستهدفة في إطار ة والمرافق والمجتمعات العمرانيالتقدم الذي حققته وزارة اإلسكان إن  -177

 المتبادلللتنسيق  اأساسووضع  ،كان إيجابيا للغاية مشاركة المواطنينتدابير  تدعيمالبرنامج األساسي في إدارة المخاطر االجتماعية وفي 

البيئية النظم تقييم ة الملحقة باإلضاف إنثالث الجديدة في إطار التمويل اإلضافي. الشركات الشركات الثالث في البرنامج األساسي والبين 

ومجاالت تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي في  ،الجديدة الثالثشركات البما في ذلك تحليل قدرات  ،االجتماعيةو

على تجميع مختلف ساعدت  قدالمسائل المرتبطة باألراضي، والتطوير الذي حدث على المستوى الكلي فيما يتعلق ب ،البرنامج األساسي

والمساعدة على  ،عنايةالمخاطر البيئية واالجتماعية بإدارة األداء في تصميم التمويل اإلضافي للمساعدة على ضمان وحدات التدابير و

 في جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي الست في إطار البرنامج. النوع االجتماعي مشاركة المواطنين ومراعاة منظور  قتعمي
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 التوصيات

  المنفذةالتدابير 

استثمارات التمويل اإلضافي في شركات مياه الشرب والصرف أجل قد تم تأمينها من أراض  مراجعة بأثر رجعي ألي قطع ال بدء -178

الفنية(. شتراطات )مثل اال على سبيل المثال ال الحصرإجراءات التشغيل القياسية،  لمبادئالصحي الثالث الجديدة وتم تحديد مراحلها وفقا 

عرض . وينبغي لها بدائل إيجادمخاطر السمعة وأي قطعة أرض قد ينتج عنها أي مخاطر جسيمة على تنفيذ البرنامج أو ينبغي استبعاد 

. وينبغي األمر مع اتخاذ إجراءات تصحيحية كلما لزمنتائج المراجعة ومناقشتها مع البنك إلى جانب خطة عمل ذات جدول زمني محدد 

 مراجعة قائمة المشروعات المقترحة بناء على نتائج المراجعة. 

  

لذا تمت إضافة في البرنامج األساسي،  6الصرف رقم المرتبط بتحقق المؤشر  الصرف.مرتبطة بمؤشرات ك ت ضمنالتدابير التي  -179

 . الستحواذ على األراضيالحدثة جراءات الم  اإلمن أجل توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارات لتنفيذ الجديدة الصرف النتائج المرتبطة بإحدى 

 

 المؤشرات المرتبطة بالصرفق من قالتحعملية في  تدابير تدرج

 

شرط إعداد تقييم األثر البيئي واالجتماعي للتجمع الذي يتضمن  1يتضمن بروتوكول التحقق من المؤشر المرتبط بالصرف رقم  -180

تضمين التزام المقاولين و ،تقييم األثر البيئي واالجتماعي قبل عملية اإلنشاءاتالموافقات على والحصول على األساسية،  المنزليةالوصالت 

في وثائق اإلنشاءات. وينبغي أن يضمن بروتوكول التحقق استبعاد االستثمارات غير المؤهلة الواردة البيئية واالجتماعية  وفقا لخطط اإلدارة

 تقييم األثر البيئي واالجتماعي. الملحقة ب اتضافاإل)من المنظور البيئي واالجتماعي( وفقا للتوصيات الواردة في 

  

لمياه القومية إعداد تقييم استراتيجي بيئي واجتماعي في إطار االستراتيجية  ؛5الصرف رقم المرتبط بكول المؤشر ويتضمن بروت -181

 القطاع.  عمل الشرب والصرف الصحي بحيث يوفر التقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي المعلومات الالزمة لخطط

 

 في دليل عمليات البرنامجتدرج تدابير 

 

وعملية التعلم من النظراء للسماح لشركات مياه الشرب  التنسيق المتبادلبما في ذلك  ،ورفع الوعيتصميم وتنفيذ برنامج شامل لتطوير القدرات  -182

والصرف الصحي الثالث الجديدة باالستفادة من خبرات وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي 

 مشاركة المواطنينفي مجال اإلدارة البيئية واالجتماعية )بما في ذلك المسائل المتعلقة باألراضي باإلضافة إلى  ؛شاركة في البرنامج األساسيالم

جان والل ،وشركات مياه الشرب والصرف الصحي ،البرنامجبرنامج بناء القدرات إلى وحدة إدارة  وسيقدموالجوانب المتعلقة بالنوع االجتماعي(. 

 في الوقت المناسب. ولضمان تنفيذ التوصيات بالصورة المالئمة  ذوي الصلةوأصحاب المصلحة  ،المجتمعية المحلية

 

 ،ينبغي أن تتضمن مؤشرات األداء الخاصة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي تحسين اإلدارة البيئية لمرافق الصرف الصحي -183

 مناسبال تبعتال)مؤشرات تتضمن مخلفات بما في ذلك إنشاء وتحديث السجالت البيئية بصورة تعكس الممارسات الجيدة للتخلص من ال

 . (الروائحمكافحة مثل تدابير  ،واالستجابة للشكاوى البيئيةمخلفات لممارسات إدارة ال

  

ينبغي أن تتضمن مؤشرات األداء الخاصة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي تحسين ظروف الصحة والسالمة المهنية داخل  -184

بما في ذلك محطات معالجة مياه الصرف ومحطات الضخ وصيانة الشبكات. وينبغي أن تقوم إدارات السالمة  ،الصرف الصحي منشآت

صرف الصحي بتطبيق شروط السالمة والصحة المهنية )من خالل موظف السالمة والصحة والصحة المهنية في شركات مياه الشرب وال

( لضمان تحقق تحسن متسق في ظروف السالمة من الغيرالمهنية في شركات مياه الشرب والصرف الصحي أو من خالل استشاريين 

من  اوعدد ،مراجعات السالمة والصحة المهنية من االصرف الصحي )وتتضمن المؤشرات عددومياه الوالصحة المهنية في كافة شركات 

 . المحتملة(وحاالت اإلخفاق وتسجيل األحداث  ،في المراجعة التالية التي تم تناولهاالتعليقات 
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بحيث تتضمن بناء القدرات البيئية واالجتماعية  ،جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك تدعيم قدرات -185

ركة المواطنين في أنشطتهم الخاصة بالمتابعة والتقييم )إضافة المؤشرات البيئية إلي نظام معلومات إمدادات مياه الشرب ومؤشرات مشا

 . (المذكورة أعالهوالتقييمات السنوية لألداء  ،تقارير القطاعوضع و ،والصرف الصحي

 

أنظمة مشاركة المواطنين والتقييم االجتماعي في شركات مياه الشرب والصرف الصحي المستهدفة. إضفاء الطابع المؤسسي على  -186

المسائل الجوهرية الجودة وضمان تغطية  تدعيممن أجل ت حدَّث التوجيهية للمشاركة المجتمعية والتي  المبادئويتحقق ذلك من خالل إعداد 

 المظالم(معالجة ومتطلبات آلية تدفق العمالة و ،واألراضي ،وحماية العمال ،سالمة المجتمعصحة و ،)مثل األثر البيئي واالجتماعيالمتعلقة ب

والنوع االجتماعي. بمشاركة المواطنين إلى الجوانب األخرى المتعلقة باإلضافة  ،تطبيق األنظمة لدمجها في وثائق العطاءاتو ،بصورة جيدة

 وينبغي استكمال ذلك في غضون ثالثة أشهر من تاريخ سريان قرض التمويل اإلضافي. 

 

المتعلقة دخالت حدثة بما في ذلك المللحصول على خطة عمل برنامج م   7لحق المانظر  في خطة عمل البرنامج.تدرج تدابير  -187

 بالجوانب البيئية واالجتماعية. 

 

فيما يلي بعض  ،البيئية واالجتماعية النظمالملحقة بتقييم  اتالنساء في المرافق. بناء على التقييم الوارد في اإلضاف توصيات إضافية. -188

والمبادئ التوجيهية ذات الصلة  ،وإجراءات الترقي ،( إعادة النظر في سياسة الموارد البشرية1المجاالت اإلضافية التي ينبغي تحسينها: )

لالختيار لوظائف اإلدارة العليا في شركات مياه الشرب والصرف الصحي لضمان توافر فرص متساوية بحيث تتضمن معايير خاصة 

مثل  ،( تحسين قواعد بيانات الموارد البشرية الحالية إلعداد تقارير مصنفة وفقا للنوع االجتماعي2) ؛لوصول إلى تلك المناصبل ينللجنس

 والنظر في إدراج سياسة في اإلعالن، تمييزي جزءوعالج أي  العمل،فرص إعالنات مراجعة ( 3) ؛ما يتعلق بالتدريب والمسارات المهنية

كعملية مستمرة في شركات مياه  المساواة بين الجنسين والدعوة لذلكمراعاة حول لتدريب إقامة ا( 4) ؛تمييزيتينغير صريحتين  لغةو

ي التحتملة البرامج الم مناقشة( 5)؛ بما في ذلك عقد دورة توجيهية حول النوع االجتماعي لبعض الموظفين ،الشرب والصرف الصحي

 التخرج. ات حديثللمهندسات الشابات من خالل فرص اإلرشاد أو برامج التدريب الداخلي لتوفير خبرة عملية قيمة  وظفاتتستهدف الم

 

اإلفصاح والمشاورات حول اإلضافة الملحقة الخاصة بتقييم النظم البيئية واالجتماعية. عقدت المشاورات العامة حول اإلضافة  -189

في محافظات دمياط والغربية والمنوفية، على  2018أبريل  19و  12و  11الملحقة الخاصة بتقييم النظم البيئية واالجتماعية بتواريخ 

منشور و مايو، وأعيد اإلفصاح بعد تضمين الصحة والسالمة المهنية 8فصاح، فقد أفصح عن تلك اإلضافة بتاريخ بالنسبة لإلوالتوالي. 

حدثة، بتاريخ  7.50سياسة العمليات   . 2018أغسطس  9الم 
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 عدلة: خطة عمل البرنامج الم  7لحق مال

 

نقح أصلي/ م 
 جديد//

 مستبعد
 

 اإلجراء استكمال قياس المسؤولالطرف  التاريخ المحدد وصف اإلجراء #

برامج بين وزارة الينبغي تطبيق اتفاقيات  1 منقح
اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 

 ،وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
واتفاقية برامج بين الشركة القابضة لمياه 
الشرب والصرف الصحي وشركات مياه 

مع تحديد الشرب والصرف الصحي الجديدة 
 متبادلة.اللتزامات اال

وقت التوقيع على 
 القرض

وحدة إدارة 
البرامج والشركة 

القابضة لمياه 
الشرب والصرف 

جهاز و الصحي
تنظيم مياه الشرب 
والصرف الصحي 

لمستهلك وحماية ا
وشركات مياه 

الشرب والصرف 
الصحي الجديدة 

 المشاركة 

إبرام وتفعيل اتفاقيات بين 
وزارة اإلسكان والمرافق 

والمجتمعات العمرانية وجهاز 
تنظيم مياه الشرب والصرف 

واتفاقيات بين الشركة  ،الصحي
القابضة لمياه الشرب 
شركات الوالصرف الصحي و

 الجديدة. 

للحصول عمليات البرنامج الم حدث تقديم دليل  2 منقح
 ممانعة. العلى عدم 

 ن يوماوثالث
 السريان بعد

وحدة إدارة 
البرامج والشركة 

القابضة لمياه 
الشرب والصرف 

جهاز و الصحي
تنظيم مياه الشرب 
والصرف الصحي 
وحماية المستهلك 
وشركات مياه 

الشرب والصرف 
الصحي الجديدة 

 المشاركة 

 .عدم الممانعة من البنكصدور 

تطبيق شركات مياه الشرب والصرف  3 منقح
الصحي الثالث الجديدة لدليل إجراءات 

والوثائق القياسية للعطاءات وآلية  المشتريات
الشكاوى وتدريب العاملين في مجال  معالجة

 مشتريات والتوريدات.ال

 ثالثة أشهر
 السريان. بعد

وزارة اإلسكان 
والمرافق 

والمجتمعات 
 العمرانية 

مجالس إدارة شركات اعتماد 
مياه الشرب والصرف الصحي 

الثالثة دليل إجراءات 
والوثائق القياسية  المشتريات
دريب العاملين تو ،للعطاءات

  في مجال المشتريات.

 هااإلعالن عن كافة فرص العطاءات ووثائق 4 أصلي
 ،بما في ذلك التعاقد المباشر ،هاونتائج تقييم
األصلية والنهائية للعقود قيم وال ،والتقديرات
للحكومة:  اإللكترونيةالبوابة  من خالل

www.etenders.gov.eg  
 

شركات مياه  متواصلمستمر/
الشرب والصرف 

  الصحي

التحقق من كافة المعلومات 
ذات الصلة التي تنشر على 

 للحكومة اإللكترونيةالبوابة 
  .المصرية

من خالل وزارة تضمن الجهة المقترضة  5 جديد
والمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكان
في إطار البرنامج باستخدام  مشترياتالقيام بال

والوثائق القياسية  المشترياتدليل إجراءات 
 .في إطار البرنامج المعدةللعطاءات 

وحدة إدارة  مستمر/ متواصل
البرنامج وشركات 

مياه الشرب 
 والصرف الصحي 

أن عمليات الشراء  من التحقق
في إطار البرنامج تتم باستخدام 

دليل إجراءات المشتريات 
 عطاءات القياسية. ووثائق ال

تقوم هيئة التحقق المستقلة بمراجعة القوائم  6 أصلي
المالية للبرنامج حيث تتضمن اختصاصاتها 

هيئة التحقق   سنويا
 المستقلة

التحقق من مراجعة القوائم 
المالية للبرنامج عن طريق 

http://www.etenders.gov.eg/
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المرتبطة أيضا التحقق من المؤشرات 
الصرف. وينبغي نشر نتائج تلك المراجعات ب

 وفقا ألحكام اتفاقية التمويل. 

هيئة التحقق المستقلة ونشر تلك 
القوائم؛ وأن تقارير التحقق 

الخاصة بالمؤشرات المرتبطة 
 بالصرف تصدر سنويا. 

الهيكل المؤسسي للبرنامج على  تدعيمينبغي  7 منقح
مستوى شركات مياه الشرب والصرف 

الصحي من خالل أخصائيين كبار في مجال 
أشخاص أكفاء مدربين في ، والبيئة والمجتمع

مجال الصحة والسالمة المهنية وفقا لتحليل 
األسباب الجذرية المعد في شهر يونيو 

2018. 

وزارة اإلسكان  قبل السريان
والمرافق 

تمعات والمج
 العمرانية 

تعيين أخصائيين في مجال 
في كل شركة  البيئة والمجتمع

من شركات مياه الشرب 
 .والصرف الصحي الجديدة

نظام تقييم األداء من خالل إنشاء  تدعيميجب  8 مستبعد
نظام متابعة يعتمد على األداء لتقييم أداء 

والبيئية  المالية والتعاقديةالفرق التقنية و
 .واالجتماعية المعينة في البرنامج

خالل ستة أشهر 
بعد سريان 
  البرنامج

وحدة إدارة 
البرامج وشركات 

مياه الشرب 
والصرف الصحي 

استشاري دعم و
  التنفيذ

 داءاألتقييم نظم تطوير 
  وتنفيذها.

 جديد
 

الحفاظ على نظام معلومات في كل شركة من  9
شركات مياه الشرب والصرف الصحي بما 

بيانات نموذجية وحدة وجود في ذلك 
  .كحد أدنى عقودالدارة للحسابات وأخرى إل

خالل ستة أشهر 
بعد سريان 
 البرنامج 

شركات مياه 
الشرب والصرف 

والشركة  الصحي
القابضة لمياه 

الشرب والصرف 
 الصحي

 وتشغيله. النظام تطبيق

تعيين أعضاء هيئة مستقلة آللية التعامل مع  10 جديد
 ،في إطار البرنامج األساسي المنشأةالشكاوى 
معلومات والترويج آللية التعامل مع الونشر 

 .الشكاوى في مجال اإلنشاءات

خالل ستة أشهر 
بعد سريان 
 البرنامج 

وحدة إدارة 
 البرامج

آلية التعامل مع الشكاوى تعمل 
 بصورة كاملة.

 

تنفيذ دراسات فنية مسبقة لجدوى المشروعات  11 جديد
 االستخدامنهج مالفرعية المحددة، على أساس 

 وخيارات التطوير.للتجمعات األمثل 

وحدة إدارة  قبل السريان
البرامج وشركات 

مياه الشرب 
 والصرف الصحي 

دراسات الجدوى استكمال 
 التمهيدية.

 

تدابير الصحة والسالمة المهنية  تدعيمينبغي  12 جديد

من خالل اعتماد خطة اإلنشاءات أثناء 

الصحة والسالمة المهنية التي أعدت إلدراجها 

مهندسي مع المبرمة عقود الفي كل عقد بناء و

بشكل  اإلشراف، والتي تشمل تقييم المخاطر

، واالتصاالت من المخاطر، والتخفيف  كاف 

والتدريب واالستجابة للطوارئ واإلبالغ عن 

تتضمن تدابير الصحة والسالمة والحوادث. 

المهنية توصيات تحليل األسباب الجذرية 

. 2018يونيو  5 حول الحادث الذي وقع في

ف على خطط الصحة اإلشراأن يتولى  يجبو

ن في مجال ومؤهلخبراء  والسالمة المهنية

في كل موقع من مواقع الصحة والسالمة 

 اإلنشاءات. 

وحدة إدارة  السريان وقت 
البرامج وشركات 

مياه الشرب 
 والصرف الصحي 

 السالمةو الصحة إعداد خطط
بدرجة أكبر دراجها إلالمهنية 

في عقود اإلنشاءات والعقود 
الموقعة مع المهندسين 

 المشرفين
 

ساءلة الم تدعيمخطة لتفعيل نظام وضع  13 جديد
 .وتقاسم المعلومات في البرنامج

  
 
 

ستة أشهر بعد 
 السريان

وحدة إدارة 
البرامج وشركات 

مياه الشرب 
 والصرف الصحي 

 يةلجان المجتمعالدور  تدعيم
مفهوم متابعة وتقديم ؛المحلية
وسيع وت هوتجريبالمجتمع 

التغذية الراجعة من و هنطاق
وتفعيل  إعدادو ؛المستفيدين
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تقاسم المعلومات بروتوكول  
على مستوى  فصاحواإل

شركات مياه الشرب والصرف 
  .الصحي

 

تحسين اإلدماج االجتماعي في البرنامج  14 جديد

 منظور المساواة بين الجنسين(. )تعميم 

 

ستة أشهر بعد 
 السريان

وحدة إدارة 
البرامج وشركات 

مياه الشرب 
 والصرف الصحي 

في اللجان مرأة زيادة تمثيل ال
 )الجديدة والحالية(المجتمعية 

 ؛شكلة من أجل البرنامجالم  
منتديات نسائية إنشاء وتفعيل و

على المستوى الحكومي لتساعد 
في الوصول إلى مستوى 

تمثيل تحقيق و ؛التجمعات
في  عند التوظيفالمرأة 
 ،تنفيذ المشروعاتوحدات 

وخاصة في مجال إدارة 
المخاطر االجتماعية ومشاركة 

دور المرأة  تدعيمو ؛المواطنين
معالجة في المشاورات وآلية 

 المظالم.

 ستشارية إلدارة البرنامجاالشركة القيام  15 جديد

تنفيذ بدعم شركات مياه الواستشاري دعم 

الشرب والصرف الصحي الجديدة في إطار 

 .التمويل اإلضافي

 

ستة أشهر بعد 
 السريان

شركات مياه 
الشرب والصرف 

  الصحي

التعاقد مع شركة استشارية 
إلدارة البرنامج واستشاري 

 .دعم تنفيذ

لخطط اإلدارة البيئية وضع نظام متابعة  16 جديد
وتفعيله في كافة شركات مياه  االجتماعيةو

الشرب والصرف الصحي في إطار البرنامج. 
وينبغي أن يتضمن نظام المتابعة إجراء بعض 

 /البرنامجالمراجعات )من قبل وحدة إدارة 
استشاري خالل أو من تنفيذ المشروع وحدة 

تدابير خطط اإلدارة  تنفيذ( لضمان من الغير
 البيئية واالجتماعية على أرض الواقع.

خالل ستة أشهر 
بعد سريان 
 البرنامج 

وحدة إدارة 
البرامج وشركات 

مياه الشرب 
والصرف الصحي 
واستشاري دعم 

 التنفيذ 

 داءاألتقييم تطوير نظم 
 .وتنفيذها
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ِّن تمويل المشروعات : وصف 8 ملحقال كو   االستثماريةم 

 

دعم بناء القدرات الخاصة بغرض  القائم على ربط التمويل بالنتائجفعال للبرنامج النفيذ تالمن أجل  دعم وحدة إدارة البرنامج -190

في المناطق الريفية بما يتضمن،  موثوقةوفعالة لتقديم خدمات صرف صحي  ةوجود بيئة مواتي تدعيمبالمؤسسات الرئيسية داخل القطاع و

 : من جملة أمور أخرى

  

والتي  صالحياته المحددة،المهام التنظيمية لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك لتمكينه من القيام ب تدعيم -191

( تحسين األداء المؤسسي 2) ؛الصلة ييب ذ( تطوير نظام إدارة معلومات إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي وتقديم التدر1) :تتضمن

( تحديد 3، )مؤسسيحول التطوير اللجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك من خالل إجراء دراسات استقصائية 

عداد إجراءات ( إ4) ؛وتدريب العاملين ،ختصاصات لتوظيف العاملين في جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلكاال

( االستعانة باستشاريين لدعم جهاز تنظيم 5)؛ تشغيل قياسية وخطة عمل لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك

 تحسين فاعليته المؤسسية. مجال مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك في 

 

الصرف في البرنامج من خالل المرتبطة بالصرف/النتائج المرتبطة بعلى التحقق من المؤشرات الجهة المقترضة  تدعيم قدرات -192

 .االستعانة بهيئة تحقق مستقلة، من بين أمور أخرى

 

الصرف من خالل دعم التعلم المرتبطة بالصرف/النتائج المرتبطة بالمؤشرات  تحقيقما يتعلق بهيئات تنفيذ البرنامج في تدعيم قدرات -193

 التدريب. و

 

المطلوبة السلع وحدة إدارة البرنامج في القيام باإلدارة والتنسيق والمتابعة والتقييم في البرنامج من خالل تمويل  تدعيم قدرات -194

 .وخدمات االستشاريين والتكاليف التشغيلية

 

تنفيذ مهام التخطيط ووضع السياسات في  علىوحدة إدارة البرنامج  والمرافق والمجتمعات العمرانية/ اإلسكانقدرة وزارة  تدعيم -195

 من خالل تنفيذ الدراسات االستشارية والتحليلية ذات الصلة وأنشطة بناء القدرات.  ،قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

 

ن تمويل المشروعات االستثمارية يغطي -196 ِّ كو  وتكنولوجيا المعلومات والخدمات غير االستشارية وخدمات االستشاريين. ع تمويل السل م 

الخاصة بالبنك  المشترياتلوائح يكون وفقا لو ،من السوق المحلية أو السوق العالميةإما  المتوخاةوالخدمات سلع الحصول على اليكون 

 في إطار البرنامج ما يلي:  المتوخاة الشراءالدولي. وسوف تتضمن أنشطة 

 

 ؛أجهزة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمركز البيانات الفنية •

 ؛النظام المالي لوحدة إدارة البرنامج شراء •

  ؛اختيار وحدة تحقق مستقلة •

  ؛تر نيت(وبناء القدرات من خالل التوأمة مع مرفق هولندا )و •

شرب المياه على األقل من شركات تطوير نظام معلومات إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي ونشره على ست شركات  •

  ؛ةمختارالصحي الصرف الو

 .ن في وحدة إدارة البرنامجيواالستشاريموظفين ال •

 

 من المتوقع أن يتضمن نظام معلومات إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي األنشطة التالية: و -197

 ؛تصميم نظام معلومات إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي )أ(

  ؛مؤشرات قياسية الستخدامها في قياس أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي إعداد )ب(

 ،مطبقة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحيالمعلومات النظم قليل من يوجد عدد وحاليا، معلومات الحالية. ال نظم نسيقتلأنشطة  )ج(

بروتوكوالت فيق بين توالبرنامج فة. وسوف يدعم الومؤشرات مختل ودورية إعداد بياناتوأغراض ذات تغطية جغرافية مختلفة، 

  .جمع البيانات والمؤشرات والتعريفات



82 
 

المعلومات الخاصة بأداء شركات مياه الشرب  بنشرنظام قياس األداء. يقوم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بالتدريج  )د(

شركات تلك الشركات بما في ذلك مقارنات بين اللبيانات واف سهلة االستخدام. وينشر ملخص سنوي جعلها والصرف الصحي و

يقدم  اإلنترنتفترات زمنية مختلفة. وتتضمن الخيارات المطروحة للدراسة إعداد تقرير تحليلي وإنشاء موقع تفاعلي على خالل 

 نتائج قياس األداء.

  

ن تمويل المشروعات االستثماريةفي إطار  تنفذ عمليات الشراء -198 ِّ كو  بالجهات في البنك الدولي الخاصة  المشترياتوفقا للوائح  م 

التي  المشترياتوخطة  ،واتفاقية القرض، 2017في نوفمبر  والمنقحة ،2016لتمويل مشروعات استثمارية بتاريخ يوليو المقترضة 

قروض من البنك  الممولة من خاللالتوجيهية لمنع ومكافحة االحتيال والفساد في المشروعات  المبادئ"أيضا ستطبق و ؛اعتمدها البنك

. 2016يوليو  1و 2011في يناير  والمحدثة 2006أكتوبر  15الدولي لإلنشاء والتعمير وقروض ومنح المؤسسة الدولية للتنمية" بتاريخ 

 . وتم اعتمادها تنفيذ المشروع منللثمانية عشر شهرا األولى  مشترياتطة خ أعدتد وق

 

ِّن دعم تنفيذ اإلدارة المالية ل القائم على ربط التمويل بالنتائجوحدة إدارة البرنامج الذين يدعمون عمليات البرنامج موظفو  يتولى -199 كو  م 

إعداد و ،واالحتفاظ بسجالت محاسبية ،وإعداد طلبات سحب المدفوعات ،ميزانيةالويتضمن ذلك إعداد  .تمويل المشروعات االستثمارية

تقدم تلك و مملوكة للدولةالشركات للتقليدية السحب الطلبات وتؤدى الدفعات المنصرفة وفق والتنسيق مع المراجع الخارجي.  ،التقارير

ِّن تمويل المشروعات االستثماريةحول  ةتقارير مالية مؤقتتقديم وف يستلزم ذلك . وسالطلبات كل ثالثة أشهر كو   3فصلية )كل بصورة  م 

بما في ذلك  ،للبرنامج. ومن المطلوب إجراء عملية مراجعة واحدة طوال مدة البرنامجمدققة عالوة على تقديم قوائم مالية سنوية أشهر(، 

ن تمويل المشروعات االستثمارية ِّ كو   .م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 المنطقي وراء المنافع المناخية المشتركة األساس :9 ملحقال

المرتبطة الصرف/النتائج المرتبطة بالمؤشرات 

 الصرفب

التمويل 

اإلضافي 

لبرنامج 

خدمات 

الصرف 

الصحي 

المستدامة 

بالمناطق 

 الريفية

بالمليون )

 (دوالر

نقاط الضعف في 

مواجهة التغيرات 

 المناخية

لتخفيف آثار التغير األساس المنطقي  األساس المنطقي للتكيف

 المناخي

ل : إنشاء وتشغي1الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 

وصلة منزلية جديدة  178,317على األقل 

الصرف الصحي العاملة في القرى نظم وتوصيلها ب

منها على  في المائة 10يكون حيث  المناطق التابعةو

 .التابعةمناطق األقل في ال

 30 

  25ادوالر

أقل  ةعذب ياهموارد م

 ،بسبب حاالت الجفاف

المد  شتداد حدةوا

الناجم عن  المفاجئ

وارتفاع  ،العواصف

 ،راالبحمياه  نسوبم

وارتفاع درجات 

الحرارة وموجات 

 الحرارة الشديدة.

صرف صحي عاملة تتضمن توفير معالجة مياه  نظم

حاليا بدون  تصرفالصرف الصحي للمجاري التي 

وسوف يحسن  ،معالجة بما يلوث مجاري المياه العذبة

شبكة ذلك موارد المياه العذبة المتاحة. كما يخفف 

آثار األعاصير من الصحي بصورة مباشرة  الصرف

. المشمولة بالخدمةصرف المياه في القرى ي المفاجئة ألنه

مناطق الأماكن األصول الجديدة ستأخذ في الحسبان إن 

ر وسوف البحمياه االمتعلقة بارتفاع منسوب  السهلة التأثر

تأخذ في الحسبان ارتفاع درجات الحرارة عند تصميم 

 المعالجة البيولوجية. 

  توافرال ي

التحويل السنوي : 2الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 

وزارة  من خاللمة على األداء ئللمنح الرأسمالية القا

اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشركات 

المياه والصرف الصحي المؤهلة وفقا ألحكام الفقرة 

 في هذه االتفاقية 2ج من الجدول -القسم أوالمن  6

أقل  ةعذبياه موارد م  ادوالر 32

بسبب حاالت الجفاف 

المد وارتفاع كثافة 

شركات مياه منح الرأسمالية القائمة على األداء الستمكن 

في البنية التحتية  الستثمارالشرب والصرف الصحي من ا

وهو ما ، في مجال الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب

 توافرال ي

                                                           
 .البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتيةيستثنى التمويل المشترك المقدم من  25
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المرتبطة الصرف/النتائج المرتبطة بالمؤشرات 

 الصرفب

التمويل 

اإلضافي 

لبرنامج 

خدمات 

الصرف 

الصحي 

المستدامة 

بالمناطق 

 الريفية

بالمليون )

 (دوالر

نقاط الضعف في 

مواجهة التغيرات 

 المناخية

لتخفيف آثار التغير األساس المنطقي  األساس المنطقي للتكيف

 المناخي

اتفاقية قرض برنامج خدمات الصرف الصحي أي )

 .المستدامة بالمناطق الريفية(

المفاجئ الناجم عن 

 .العواصف

يعزز قدرة المستفيدين على الصمود أمام آثار التغيرات 

 المناخية. 

 

: تصميم وتنفيذ نظام 3الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 

التقييم السنوي لألداء في شركات مياه الشرب 

ياه الشرب وتحقيق شركات م ،والصرف الصحي

والصرف الصحي لنقاط المؤشر المرجحة بالتقييم 

 عمليات البرنامج.  دليلالسنوي لألداء المطلوبة وفقا ل

150  

 ادوالر

المد ارتفاع كثافة 

المفاجئ الناجم عن 

 العواصف

 امؤشر أداء رئيسي خطط عمل تحسين األداءتتضمن 

والتي  ،المجاري طفحإعداد تقارير حول حاالت ب اخاص

 تلك. الطفح  حاالتستوفر معلومات تفيد تدابير تقليل 

 كفاءة استخدام الطاقةسيمثل ارتفاع 

 التقييمات السنوية لألداءأحد أهداف 

ألن المرافق ستحتاج إلى تقليل 

وخاصة بعد ارتفاع  ،تكاليف الطاقة

أسعار الطاقة لتحقيق أداء مالي 

مستوى أعلى من حقق ويت. أفضل

من خالل  كفاءة استخدام الطاقة

تحسين اإلجراءات التشغيلية ووضع 

تصميمات أفضل للشبكات )بما في 

قريبة من ذلك استخدام شبكات 

كلما أمكن( لتقليل تكاليف  السطح

الضخ وشراء معدات ذات كفاءة 

أعلى في استخدام الطاقة في محطات 
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المرتبطة الصرف/النتائج المرتبطة بالمؤشرات 

 الصرفب

التمويل 

اإلضافي 

لبرنامج 

خدمات 

الصرف 

الصحي 

المستدامة 

بالمناطق 

 الريفية

بالمليون )

 (دوالر

نقاط الضعف في 

مواجهة التغيرات 

 المناخية

لتخفيف آثار التغير األساس المنطقي  األساس المنطقي للتكيف

 المناخي

الضخ ومحطات معالجة مياه 

 الصرف الصحي. 

: إعداد واعتماد 4الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 

جديد إلمدادات المياه وخدمات وطني تعريفة  لهيك

الصرف الصحي من خالل وزارة اإلسكان والمرافق 

والمجتمعات العمرانية للسماح باسترداد التكلفة 

 بصورة مستدامة.

 توافر يال  فريتوا ال وافريتال  دوالر 0 

: إنشاء وحدة إدارة 5الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 

وزارة اإلسكان والمرافق  موافقةو برنامج

والمجتمعات العمرانية على االستراتيجية القومية 

 لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي. 

 

أقل  مياه عذبةموارد  ادوالر 12

 ،بسبب حاالت الجفاف

العواصف  اشتداد حدةو

وارتفاع  ،المفاجئة

نسوب مياه البحار، م

وارتفاع درجات 

الحرارة وموجات 

 الحرارة الشديدة.

مناخية وتدابير التكيف في المخاطر الدراج اعتبارات إ
 .باالستراتيجيةالتقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي 

  

 إدراج استثمارات ذكية مناخيايتم 

في  كفاءة استخدام الطاقةلتحسين 

التقييم البيئي واالجتماعي 

حقق هذا أن يشأن من . واالستراتيجي

بموجب  للتخفيفالمزايا المشتركة 

 وأ: دعم السياسات الوطنية 1-9 البند

المحلية من خالل  وأاإلقليمية 

قراض اإلة أو إتاحة الفني المساعدة

قائمة المتعلق بالسياسات ألغراض 
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المرتبطة الصرف/النتائج المرتبطة بالمؤشرات 

 الصرفب

التمويل 

اإلضافي 

لبرنامج 

خدمات 

الصرف 

الصحي 

المستدامة 

بالمناطق 

 الريفية

بالمليون )

 (دوالر

نقاط الضعف في 

مواجهة التغيرات 

 المناخية

لتخفيف آثار التغير األساس المنطقي  األساس المنطقي للتكيف

 المناخي

بنك أنشطة تخفيف األثار الخاصة ب

 . التنمية المتعدد األطراف

 

اعتماد تنفيذ  :6الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 

االستحواذ على بالمتعلقة قياسية التشغيل الإجراءات 

التي في إطار البرنامج والتي وضعت  األراضي

قامت وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات 

البنك وفقا لمعايير القبول لدى بتحديثها العمرانية 

 . الدولي

 9.25 

 اتدوالر

أقل مياه عذبة موارد 

 بسبب حاالت الجفاف

المد  داد حدةشتوا

المفاجئ الناجم عن 

 .العواصف

 تدفقمن ل محطات معالجة مياه الصرف الصحي تقل

المائية ويمكن اعتبارها أحد المجاري في نفايات السائلة ال

تدابير التكيف ألن ندرة مياه الشرب ترتبط بالتغيرات 

 المناخية.

 وافرال ي

اإلطار  تدعيم: 7الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 

 لمياه الشرب والصرف الصحي.  الوطنيالتنظيمي 

 

أقل  مياه عذبةموارد  ادوالر 31

بسبب حاالت الجفاف 

المد  اشتداد حدةو

المفاجئ الناجم عن 

 .العواصف

تتضمن مهمة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي 

وتفعيل نظام  ،وحماية المستهلك تحسين كفاءة المرافق

ونظام  ،معلومات إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي

متابعة وتقييم المرافق. ويتضمن ذلك تقييم أداء المرافق 

قدرة على التكيف مع بالنسبة لبعض المؤشرات المتعلقة بال

غير المياه وتقليل  ،مثل تقليل انسداد المجاري ،المناخ

قياس أداء المرافق سيتضمن أيضا 

التي  كفاءة استخدام الطاقةمؤشرات 

تدابير استحداث تحفز المرافق على 

بما في ذلك  ،اقةطتقلل من استهالك ال

الخاصة  كفاءة استخدام الطاقةتحسين 

بتصميم شبكات الصرف الصحي 
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المرتبطة الصرف/النتائج المرتبطة بالمؤشرات 

 الصرفب

التمويل 

اإلضافي 

لبرنامج 

خدمات 

الصرف 

الصحي 

المستدامة 

بالمناطق 

 الريفية

بالمليون )

 (دوالر

نقاط الضعف في 

مواجهة التغيرات 

 المناخية

لتخفيف آثار التغير األساس المنطقي  األساس المنطقي للتكيف

 المناخي

علق بتصريف فيما يتستجابة االوتحسين  ،عائدمدرة لال

 بعد األعاصير المفاجئة.  الطارئ المياه

وشراء معدات أكثر كفاءة كما هو 

 مشار بعاليه.

. 

: اعتماد نموذج 8الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 

باسترداد التكلفة بصورة سمح يتعريفة نموذج مالي و

لخدمات مياه الشرب والصرف بالنسبة مستدامة 

 الصحي. 

أقل مياه عذبة موارد  ادوالر 20

ت الجفاف بسبب حاال

المد  اشتداد حدةو

المفاجئ الناجم عن 

 .العواصف

يحفز النموذج المالي ونموذج التعريقة على أداء أفضل، 

وتحسسين  مدرة لعائدالغير المياه وخاصة في تخفيض 

 كفاءة خدمات الصرف الصحي. 

 

من شأن النموذج المالي ونموذج 

مالي أداء على  االتعريفة أن يحفز

أفضل، بما في ذلك توفير الطاقة. 

المزايا  ومن شان هذا أن يحقق

-9 بموجب البند المشتركة للتخفيف

دعم السياسات الوطنية أو  :1

اإلقليمية أو المحلية من خالل 

اإلقراض الفنية أو إتاحة  المساعدة

قائمة المتعلق بسياسات ألغراض ال

أنشطة تخفيف األثار الخاصة ببنك 

  متعدد األطرافالتنمية ال
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المرتبطة الصرف/النتائج المرتبطة بالمؤشرات 

 الصرفب

التمويل 

اإلضافي 

لبرنامج 

خدمات 

الصرف 

الصحي 

المستدامة 

بالمناطق 

 الريفية

بالمليون )

 (دوالر

نقاط الضعف في 

مواجهة التغيرات 

 المناخية

لتخفيف آثار التغير األساس المنطقي  األساس المنطقي للتكيف

 المناخي

لتمويل المشروعات  ةالمقدم ةالفنيالمساعدة 

 االستثمارية

أقل مياه عذبة موارد  ادوالر 15

 ،بسبب حاالت الجفاف

المد  شتداد حدةوا

المفاجئ الناجم عن 

وارتفاع  ،العواصف

منسوب مياه البحار، 

وارتفاع درجات 

الحرارة وموجات 

 الحرارة الشديدة.

تمويل المشروعات ب ةالخاص ةالفنيتتضمن المساعدة 

أعمال التصميم التي تمكن المرافق من انجاز  االستثمارية

حقق منافع التكيف التي تالصحي  شبكة الصرفتصاميم 

. كما 1الصرف رقم المرتبط بالواردة في المؤشر 

جهاز تنظيم مياه الشرب أيضا بناء قدرات تتضمن 

التنظيمية  مهامه في وحماية المستهلكالصرف الصحي 

التي تتعلق بتحقيق مزايا التكيف في إطار المؤشر و

 . 7الصرف رقم المرتبط ب

 ةالخاص ةالفنيتتضمن المساعدة 

بناء  تمويل المشروعات االستثماريةب

جهاز تنظيم مياه الشرب قدرات 

الصرف الصحي وحماية المستهلك 

المتعلقة بمهامه التنظيمية الخاصة و

بتحقيق منافع التخفيف في إطار 

 .7الصرف رقم المرتبط بالمؤشر 

 

*** 


